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سخن نخست
Foreword

چهل و چهارمین سـال خدمت ،پشـتوانه
تحقـق حمـل و نقـل انسـان محـور
FORTY FOUR YEARS OF
METRO SERVICE, BACKBONE
OF REALIZATION OF PEOPLE
ORIENTED TRANSPORT

علی امام ،مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو)

By: Ali Emam, Managing Director and Deputy Chairman of Board of Directors,
Tehran Metro Group

ضــرورت دســتیابی بــه حمــل و نقــل عمومــی موضوعــی اســت کــه وجــود آن از همــان
زمــان کــه " طهــران " بــرای راهانــدازی واگــن اســبی و ترامــوا تــاش میکــرد ،احســاس
میشــد .بــا ایــن تفــاوت کــه امــروز بیــش از پیــش میدانیــم زندگــی پــر شــتاب و
مــدرن امــروز ،بــدون اولویــت قــرار دادن انســان بــه عنــوان محــور اصلــی هــر آنچــه که
توســعه بایــد بــرای او رخ دهــد ،بــه دشــواریای فرســاینده بــدل میشــود.

علـی امـام ،مدیرعامل متـروی تهران

Ali Emam, Managing Director
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شـتاب زندگـی امـروز اگـر بـا تالش بـرای گسـترش تعاملات اجتماعـی و ایجاد
مولفههـای هویتـی بـرای تعلـق خاطـر به محیـط زندگی همراه نباشـد ،سلامت
روان و اجتمـاع در خاموشـیای سـریع بـه یغمـا میرود.
در ایـن میان توسـعه حمل و نقـل عمومی یکی از مهم تریـن راه حلهای جریان
روان زندگـی در کالنشـهرهای شـلوغ و پـر جمعیت و حفظ انـرژی ،هزینه و وقت
بـرای مردمـی اسـت کـه در این گسـتره پر شـتاب امـروز ،بیتاب اندکـی وقت و
انرژی هسـتند که برای خودشـان ذخیـره کنند.
توسـعه متـرو در کالنشـهرها در کنار سـایر مدلهـای حمل و نقـل میتواند یکی
از مهمتریـن راهکارهایـی باشـد کـه اجرای سیاسـتهای توسـعه شـهر را بر پایه
رضایـت و رفاه انسـانها پیـش میبرد.
در ایـن راسـتا ضرورت احداث و توسـعه مترو تهران به عنوان پایتخت کشـورمان
بـرای اولیـن مرتبـه در سـال  1347و در قالـب اولیـن طـرح جامع شـهری دیده
شـد و آنچـه کـه اکنـون در چهـل و چهارمین سـالگرد تاسـیس شـرکت راهآهن
شـهری تهـران و حومـه (مترو) مشـاهده میکنیم ،بیانگر سـالها تجربـه اندوزی
و تلاش خانـواده صنعـت سـاخت متـرو در پایتخت میهن عزیزمان اسـت.
سـاخت و راهانـدازی 7خـط مترو در این چهـار دهه در تهران متخصصـان و افراد
زبدهای را در این صنعت برای کشـورمان تعلیم داده به گونهای که امروز با افتخار
میتوانیـم بگوییـم متـرو تهران موضوعی ملـی و متخصصان آن همچون گذشـته
آماده انتقال آموختههای ارزشمندشـان به سـایر شهرهای کشور عزیزمان هستند.
امـا اثرگـذاری کـه توسـعه این خطـوط در کاهش آشـکار آلودگی هـوا و گرههای
ترافیکـی و کاهـش پنهـان انـواع بیماریهـای ناشـی از آلودگـی هـوا و نیز حفظ
محیطزیسـتزندگیمـان داشـته ،دسـتاوردی اسـت کـه سـهلانگاری در آن را
هیـچ تلاش دیگـری جبـران نمیکند.
ممکـن اسـت از سـالهای گذشـته تاکنـون متناسـب بـا تالشهـای شـبانه
روزی خانـواده بـزرگ متـرو در پایتخـت بـه دلیـل شـرایط سـخت تحریمهـا و
سیاسـتگذاریهای ناصحیـح در تخصیـص بودجـه متـرو آنچنـان کـه در قـدر و
لیاقـت مـردم عزیـز تهـران اسـت ،امکان توسـعه خطوط میسـر نشـده باشـد ،اما
یـادآوری تالشهـا و جـان فشـانیهای هزاران زحمتکـش خانواده بـزرگ مترو ما
را وا مـیدارد بـا افتخـار چهل و چهارمین سـالگرد تاسـیس این صنعـت کاربردی
و ارزشـمند را در پایتخـت میهـن عزیزمـان گرامی بداریـم و تالشهایمان را برای
تکمیـل و توسـعه خطـوط با رعایـت باالتریـن اسـتانداردهای جهانـی دو چندان
کنیـم .روزی را بـا اسـتعانت از توفیقات الهی پیش چشـم داریم کـه در افق طرح

جامـع حمـل و نقـل ریلـی تهـران بـزرگ ،شـبکه کامل شـده و خطـوط متروی
تهـران الاقـل متکفـل  10میلیـون سـفر روزانه شـهروندان عزیز باشـد.
باید بدانیم که تالشـگران مترو در زیر پوسـت شـهر با سختی دو چندان نسبت به
سـالهای گذشـته فعالیت میکننـد اما همانقدر کـه به همت خود بـرای تکمیل
و توسـعه خطـوط جدیـد در قالـب اتصال حلقههای خطوط و گسـترش پوشـش
کامـل ریلـی بـراي شـهروندان ایمـان دارنـد ،نسـبت بـه همراهی سیاسـتهای
کالن کشـور و نـگاه ویـژه مسـئوالن بـرای حـل مشـکالت شـرکت راهآهـن
شـهری تهـران و حومـه (متـرو) در حـوزه تامیـن منابع مالی چشـم امیـد دارند.

بـدون شـک آنچـه کـه منجر به ثمـر دادن هـر نوع حمایـت ،همراهـی و همدلی
در هر سـاختار سـازمانی اسـت ،وجود سـرمایه انسـانی اسـت .لذا زنان و مردانی
که در سـالهای گذشـته ایام عمرشـان را در مسـیر توسـعه حمل و نقل عمومی
بـه ویـژه متـرو قـرار دادهانـد ،شایسـته تقدیرنـد .هـر چنـد کـه دسـت و زبانمان
قاصـر اسـت از بزرگداشـت شایسـته و درخـور کسـانی کـه از جـان یـا سلامتی
خـود در گذشـته ،حـال و آینـده بـرای توسـعه حمـل و نقـل عمومـی در جـای
جـای میهـن عزیزمان گذاشـتهاند و همچنـان میگذرند .شـاید اگر فـداکاری این
زحمت کشـان نبود امروز نمیتوانسـتیم افـق تالشهایمـان را در آینده نه چندان
دور دسـتیابی بـه حمـل و نقـل انسـان محور قـرار دهیـم .برای تک تـک اعضای
خانـواده بـزرگ و عزتمنـد مترو آرزوی سلامتی و توفیـق دارم.

تازهها و اخبار

News

موافقت هیئت دولت با انتشار اوراق مشارکت برای توسعه خطوط متروی تهران
برگزاری نشست مدیران عامل اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور در تبریز
انعقاد قرارداد تامین واگن و نگهداری خط  2متروی قاهره
شهرداری تهران به پویش جهانی حمل و نقل پاک پیوست
کارت بانکی جایگزین بلیط در متروی میالن
پیشرفت حفاری تونلهای خط دوم متروی اصفهان
خط متروی کمربندی سنگاپور روی ریل توسعه و نوسازی
نصب دوربینهای مدار بسته در واگنهای متروی استکهلم
کنگره جهانی ساخت و ساز دیجیتال
رونق اسکوترها دردسرساز شده است
آغازبه کار کمیته پژوهش و نوآوری در منطقه  ۲شهر تهران
تکمیل  5طرح عمرانی اولویتدار تا پایان امسال
هجوم خودروهای برقی به شهرهای اروپا
اجرای طرح ترکیبی مترو و دوچرخه در تهران
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ـارکت
ـار اوراق مشـ
ـت دولت با انتشـ
ـت هیئـ
موافقـ
بــرای توســعه خطــوط متــروی تهــران
مهنــدس علــی امــام ،مدیرعامــل شــرکت
راهآهــن شــهری تهــران و حومــه (متــرو)
بــا اشــاره بــه موافقــت هیئــت دولــت
بــا انتشــار  16هــزار میلیــارد ریــال اوراق
مشــارکت بــه منظــور توســعه خطــوط
متــروی تهــران ،گفــت :همچنیــن در
راســتای توســعه نــاوگان متــروی تهــران
نیــز مقــرر شــد بــا تخصیــص حــدود800
میلیــون یــورو از ظرفیــت فاینانــس ایــران و چیــن ،در رونــد تامیــن
 630واگــن بــرای شــبکه متــروی تهــران تســریع صــورت گیــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و بینالملــل شــرکت راهآهــن شــهری تهــران و
حومــه (متــرو) ،مدیرعامــل شــرکت متــرو ،بــا توجــه بــه جلســه مــورخ اول
آبــان  1398هیئــت دولــت بــه ریاســت حجــت االســام و المســلمین دکتــر

روحانــی ،رئیــس جمهــوری ،گفــت :در ایــن جلســه رونــد توســعه متــروی
تهــران و برنامههــای آتــی در ایــن زمینــه مــورد طــرح وارزیابــی قــرار گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه ارائــه گزارشــی از ســوی دکتــر پیــروز حناچــی ،شــهردار
تهــران ،در خصــوص آخریــن وضعیــت شــبکه متــروی تهــران ،افــزود:
همچنیــن در خصــوص برنامههــای توســعه و تکمیــل خطــوط متــروی تهــران
طــی برنامههــای کوتــاه مــدت و بلندمــدت و چالشهــا و مشــکالت موجــود،
بحــث و بررســی صــورت گرفــت.
بــه گفتــه مهنــدس علــی امــام ،شــبکه متــروی تهــران در حــال حاضــر بــا
 234کیلومتــر طــول خطــوط و  123ایســتگاه در حــال بهرهبــرداری ،روزانــه
میزبــان حــدود دو میلیــون نفــر از شــهروندان اســت کــه پــس از تامیــن
یکهــزار دســتگاه واگــن و اســتفاده کامــل از کلیــه ظرفیتهــای قانونــی
موجــود ،امــکان راهانــدازی کامــل خطــوط شــش و هفــت متــروی تهــران تــا
پایــان ســال  1399وجــود خواهــد داشــت.
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برگزاری نشست مدیران عامل اتحادیه
شرکتهای قطار شهری کشور در تبریز
نشســت مدیــران عامــل اتحادیــه شــرکتهای قطــار شــهری کشــور بــه میزبانــی ســازمان قطــار شــهری
تبریــز و حومــه بــه منظــور بررســی آخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه قطــار شــهری برگــزار شــد.

در ایــن نشســت مدیــران عامــل شــرکتهای قطــار شــهری کشــور ضمــن
تشــریح آخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه ،بــه بحــث و بررســی در خصــوص
رفــع موانــع و مشــکالت پیــشروی ایــن شــرکتها پرداختنــد .مدیرعامــل
ســازمان قطــار شــهری تبریــز و حومــه در ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر ضــرورت
اســتفاده از تجــارب جمعــی بــرای رســیدن بــه نتایــج مطلــوب گفــت :ایــن
نشســت میتوانــد در توســعه همکاریهــای فــی مابیــن و اســتفاده از تجربیــات
مشــترک نقــش بســزایی داشــته باشــد .مهنــدس مصطفــی مولــوی فــرد بــا
اشــاره بــه آخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه در ســازمان قطــار شــهری تبریــز و
حومــه گفــت بــا توجــه بــه برنامهریزیهــای انجــام شــده تــاش میکنیــم تــا

پایــان امســال ضمــن ایــن کــه قطــار را بــه ایســتگاه آخــر خــط یــک برســانیم،
بــا قــدرت در خــط دو ادامــه دهیــم.
در ادامــه ایــن نشســت مجمــع عمومــی اتحادیــه قطــار شــهری کشــور بــا حضور
اکثریــت اعضــا تشــکیل و برنامههــای پیــش روی ایــن مجموعــه مــورد بررســی
قــرار گرفت.
مدیــران عامــل قطارهــای شــهری تهــران ،مشــهد ،تبریــز ،اصفهــان ،شــیراز ،قــم
وکرمانشــاه ،ضمــن تبــادل اطالعــات و تجربیــات ،از شــرکت ایریــد (گســترش
صنایــع ریلــی) نیــز بازدیــد نمودنــد.
منبع :سازمان قطار شهری تبریز و حومه۱۳۹۸ ،

انعقاد قرارداد تامین واگن و نگهداری خط  2متروی قاهره
وزارت حمل و نقل مصر برای تامین واگن و نگهداری خط  2متروی قاهره قراردادی در  6اوت  2019با شرکت هیوندای رترم ( )Hundai Rotemامضاء کرد.
شـرکت هیونـدای رتـرم اعالم کرد که تعداد شـش دسـتگاه قطار هشـت واگنه با
حداکثـر سـرعت  80کیلومتر در سـاعت بـرای خط  2متروی قاهـره ظرف 24ماه
آینـده تامیـن خواهد نمود .ایـن کارخانه همچنیـن تامین قطعـات یدکی قطارها
و  10سـال نگهداری آنها را بعهده خواهد داشـت .شـرکت سـوکوفر ()Socofer
 2دسـتگاه قطـار دیزلـی نگهـداری همـراه بـا قطعـات یدکـی و تعهـد 10سـال
نگهـداری ،تامین مینماید .بخشـی از این خریـد از طریق وام 100میلیون یورویی
از بانـک اروپایـی بـرای بازسـازی و توسـعه انجـام میشـود .این قرار داد قسـمتی
از یـک پـروژه بزرگتـر بـرای نوسـازی خطـوط  1و  2متـروی قاهـره اسـت کـه
شـامل خرید  32دسـتگاه قطار برای خط  1و نوسـازی  2قطار موجود میباشـد.
SOURCE: METRO REPORT INTERNATIONAL, 13 AUGUST 2019
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شـهرداری تهـران بـه پویـش جهانـی حمـل و نقـل پاک پیوسـت

مدیــر کل محیــط زیســت و توســعه پایــدار از پیوســتن شــهر
تهــران بــرای اولیــن بــار بــه کمپیــن بینالمللــی هفتــه حمــل و
نقــل پــاک در راســتای روز جهانــی بــدون خــودرو خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل محیــط زیســت و توســعه
پایــدار شــهرداری تهــران ،شــینا انصــاری ،مدیــرکل ایــن مجموعــه
در ایــن خصــوص گفــت :بــه دلیــل اهمیــت موضــوع اســتفاده از
حمــل و نقــل عمومــی و در راســتای کمــک بــه کاهــش آلودگــی
هــوا در شــهر تهــران و همچنیــن اقداماتــی کــه اخیــرا شــهردار
تهــران در راســتای ترغیــب اســتفاده از دوچرخــه ســواری انجــام
داده اســت ،ایــن اداره کل بــه نمایندگــی از مجموعــه شــهرداری
تهــران بــه کمپیــن بینالمللــی هفتــه حمــل و نقــل پــاک پیوســت.

مدیـــر کل محیـــط زیســـت و توســـعه پایـــدار بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه
ایـــن کمپیـــن از ســـال  2002تحـــت نظـــارت اتحادیـــه اروپـــا شـــروع
بـــه کار کـــرده گفـــت :فعالیتهـــای ایـــن کمپیـــن در راســـتای روز
جهانـــی بـــدون خـــودرو بـــوده و ســـال گذشـــته بیـــش از  50کشـــور و
 2800شـــهر جهـــان در ایـــن رویـــداد بینالمللـــی مشـــارکت داشـــتند.
وی در ادامـــه افـــزود :امســـال بـــرای اولیـــن بـــار درخواســـت مشـــارکت
در ایـــن کمپیـــن از ســـوی اداره کل محیـــط زیســـت و توســـعه پایـــدار بـــه
دبیرخانـــه آن ارســـال شـــد و شـــهرداری تهـــران بـــه عضویـــت آن درآمـــد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت جلســـه هـــم اندیشـــی برگـــزاری هفتـــه حمـــل ونقـــل
پـــاک در راســـتای روز جهانـــی بـــدون خـــودرو بـــا حضـــور دبیـــر کمیتـــه
س ــامت ش ــورای اس ــامی ش ــهر ته ــران و نماین ــدگان اداره کل آموزشه ــای
شـــهروندی ،شـــرکت کنتـــرل کیفیـــت هـــوا ،شـــرکت بهرهبـــرداری
راهآهـــن شـــهری تهـــران و حومـــه ،اداره کل ســـامت ،ســـازمان ورزش و
تندرســـتی ،شـــرکت واحـــد اتوبوســـرانی ،دفتـــر برنامـــه عمـــران ســـازمان
ملـــل متحـــد ( ،)UNDPســـازمان حمـــل ونقـــل و ترافیـــک ،کمیتـــه
ملـــی المپیـــک و نماینـــدگان ســـازمانهای مـــردم نهـــاد برگـــزار شـــد.
گفتن ــی اس ــت ای ــن کمپی ــن از  16ت ــا  22س ــپتامبر (25ت ــا  31ش ــهریورماه)
برنامهری ــزی ش ــده ب ــود و ش ــهرهای مختل ــف دنی ــا برنامهه ــای ای ــن هفت ــه
خـــود را جهـــت برگـــزاری مراســـم و مشـــارکت مـــردم اعـــام کـــرده بودنـــد.
امید اسـت با مشـارکت مجموعه شـهرداری تهران و هماندیشـی نهادهای ذیربط،
هـر سـاله برنامه منسـجم و گسـتردهای بـا اهداف مرتبـط تدوین و اجرایی شـود.

کارت بانکی جایگزیـن بلیط در متروی میالن
با بهرهگیری از تکنولوژی دیجیتال ،پرداخت برای حمل و نقل عمومی در میالن آسانتر شده است.
شـرکت بهــرهبرداری متـــروی
میـلان دستگاههای پــرداخت
بلیـط مترو بـا کارت بانـکــی را
در ورودی ایسـتگاه متـرو نصـب
کـرده اسـت .ایـن نـوع پرداخت
بـه طـور آزمایشـی از پایـان ماه
ژوئن  2019شـروع شـده و فقط
شـامل شـبکه متـروی داخـل
شـهری و بین شـهری میشـود.
بعـــد از پوشـــش " 5جـــی"،
ایـــن نـــوع پرداخـــت شـــامل
شـــبکه اتوبوســـرانی نیـــز
خواهـــد شـــد.
Source:
Sustainable Bus Maga)zine, Milano(Italy
Email: info@sustainablebus.com.
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پیشـرفت حفـاری تونلهای خـط دوم متـروی اصفهان
مدیرعامـل سـازمان قطـاری شـهری اصفهان بـا بیان اینکـه بـر اسـاس برنامهریـزی ،بهرهبـرداری از  50کیلومتر خطوط
درون شـهری قطـار شـهری در دسـتور کار اسـت ،گفـت :بـا افتتـاح  20کیلومتـر خـط یـک در تلاش بـرای احـداث
سـایر خطـوط هسـتیم البتـه میـزان طـول حفـاری تونلهـای خـط دوم قطـار شـهری اصفهـان بـه  1400متر رسـید.
به گـزارش روابـط عمومی و امور بینالملل سـازمان
قطـار شـهری اصفهـان ،محمد رضـا بنکدار با اشـاره
بـه وضعیـت خطـوط درون شـهری قطـار شـهری
اصفهـان ،اظهـار کـرد :در حـال حاضـر  20کیلومتر
خـط یک قطـار شـهری اصفهان مـورد بهرهبـرداری
قـرار گرفتـه و 5/5کیلومتـر آن نیـز در توسـعه خط
یـک پیشبینـی شـده و بخـش عمـده خـط یک به
صـورت زیرزمینـی اجرا شـده اسـت.
مدیرعامل سـازمان قطار شـهری اصفهان ادامه داد:
ادامـه خـط یک بـا عنوان خط بهارسـتان از ایسـتگاه صفه تا بهارسـتان از سـوی
شـرکت عمران بهارسـتان در حال اجرا اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه خـط دوم متـرو اصفهـان از ایسـتگاه دارک آغاز میشـود و تا
ایسـتگاه میـدان شـهدای خمینـی شـهر ادامـه مییابـد ،افـزود :خـط دو مترو به
طـول  25کیلومتر پیشبینی شـده کـه اولویت اصلی بهرهبـرداری از  15کیلومتر
خط با  16ایسـتگاه اسـت.
بنکـدار بـا اشـاره بـه آخرین رونـد حفاری تونـل خـط دوم قطار شـهری اصفهان
خاطر نشـان کرد :حدود  1400متر حفاری مکانیزه به صورت دو چشـمه حفاری
شـده و تـا پایـان شـهریور مـاه سـال جـاری بـه ایسـتگاه حـرم زینبیه میرسـد.

عکس :سازمان قطار شهری اصفهان

وی ادامـه داد :خـط سـوم نیـز به طول حدود هشـت کیلومتـر مد نظر قـرار دارد
و مطالعـات آن انجـام شـده کـه به محض تامیـن اعتبار طرح آن آغاز خواهد شـد
کـه در مجمـوع  50کیلومتر خط قطار درون شـهری خواهد داشـت.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با اشاره به دشواری احداث خط دوم قطار
شهری اصفهان گفت :عملیات حفاری و احداث ایستگاههای خط دو مترو با توجه
بـه خیابانهـای کم عرض و مسـائل ترافیکی به صورت زیرزمینی انجام میشـود.

ـازی
ـعه و نوسـ
ـنگاپور روی ریل توسـ
ـدی سـ
ـروی کمربنـ
خط متـ
در مــاه ژوئیــه  2019حفــاری تونــل ادامــه خط
کمربنــدی متــروی ســنگاپور در ایســتگاه "
کپــل " آغــاز شــد.
دســتگاه تــی -بــی -ام تونلــی را تــا جلــوی ســاحل حفــاری
خواهــد کــرد و دو دســتگاه دیگــر تــی – ب -ام در ماههــای
ســپتامبر و اکتبــر بــه کار گرفتــه شــد .همچنین ســازمان حمل
و نقــل زمینــی ســنگاپور اعــام نمــود کــه از شــرکت آلســتوم
( 12 )ALSTOMدســتگاه قطــار دیگــر خریــداری خواهنــد
نمــود کــه تــا ســال  2024تحویــل داده خواهنــد شــد .ایــن
قطارهــا ظرفیــت الزم را قبــل از شــروع بهرهبــرداری ادامــه
خــط کمربنــدی متــرو کــه همــراه بــا تعــداد بیشــتر مســافران
میباشــد ،تامیــن خواهــد نمــود.
ایــن  4کیلومتــر خــط کمربنــدی کــه بیــن "جلــوی ســاحل" و
"مارینــا بــی" احــداث میشــود ،مســیر خــط کمربنــدی متــرو
را تکمیــل مینمایــد.
آلســتوم دســتگاههای ســیگنا لینــگ  URBALIS CBTCرا

بــرای ایــن بخــش از مســیر متــرو تامیــن مینمایــد .ســیگنالینگ ،ارتباطــات و تامیــن بــرق بخــش
موجــود مســیر کمربنــدی نیــز نوســازی میگردنــد.
SOURCE: METRO REPORT INTERNATIONAL, JULY 2019
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نصـب دوربینهـای مـدار بسـته در واگنهـای متـروی اسـتکهلم
بــا حــدود صــد میلیــارد تومــان کلیــه واگنهــای متــرو اســتکهلم مجهــز بــه دوربینهــای مــدار بســته خواهنــد شــد .انتظــار مـیرود
بــا اجــرای ایــن طــرح ایمنــی قطارهــا افزایــش یابــد .عملیــات پلیــس اورژانــس و امــداد و نجــات بــا ســرعت میتواننــد اجــرا شــوند.
 271واگن با دوربینهای مدار بسـته تجهیز میشـوند.
ایـن دوربینها به طور مسـتقیم متصـل به مرکز ایمنی
شـبکه حمـل و نقـل و عمومی اسـتکهلم میگردند .در
حـال حاضـر دوربینهـای مـدار بسـته در ایسـتگاهها،
پلکانهـای برقـی و پلکانهای معمولی نصب شـدهاند.
هدف از نصب دوربینهای مدار بسـته در داخل واگنها
این اسـت که به امداد رسـانی سـرعت بخشـیده شـود.
اگـر مسـافری زنـگ بزنـد و از یـک حادثه خبـر بدهد،
میتـوان بـه سـرعت وضعیـت را ارزیابـی و کمکهـای
ضـروری ،شـامل اعـزام پلیـس ،اورژانـس و نیروهـای
امـداد و نجـات را انجـام داد.
از سـوی دیگـر اقدامات جنائـی در داخل قطـار مترو را
میتوان به سـرعت کشـف و کنترل نمود " .کریسـتوفر
تامسـون" مشـاور ارشـد ترافیـک منطقـه شـهری
اسـتکهلم میگویـد :بعـد از این کـه دوربینهـای مدار
بسـته را در ایسـتگاههای متـرو نصب کردیـم ،اقدامات
مجرمانـه کاهـش یافتـه اسـت .بـا نصـب دوربینهـای
مـدار بسـته در داخـل واگنهـا ،انتظار داریـم مجرمین
را بـه سـرعت دسـتگیر و اقدامـات مجرمانـه در داخـل
قطارهـا را کاهـش دهیم.
Source: Svenska Dagbladet, Augusti 2019.

کنگـره جهانـی سـاخت و سـاز دیجیتـال
کنگره جهانی ساخت و ساز دیجیتال در  24و  25سپتامبر  2019در هلسینکی ،فنالند ،برگزار شد.

ایــن کنفرانــس بــه منظــور ارائــه چالشهــای جــاری و آتــی توســعه
شــهری و همچنیــن نیــل بــه بهتریــن راهحلهــا از دیدگاههــای مختلــف
شــهروندان ،دســتگاههای دولتــی و عمومــی ،شــرکتهای خصوصــی،
اکولــوژی و حمــل و نقــل در هلســینکی (فنالنــد) برگــزار گردیــد.
اهم برنامه کنفرانس شامل موارد زیر بود:
حس شهری -طراحی بر اساس تجربه شهروندی
مدیریــت دانــش بیــن متخصــص طــراح و تجربــه شــهروند در سلســله
مراحــل ســاخت و ســاز دیجیتــال
اهمیت تفکر انسان در گردش کار مهندسی سازه با کمک الگوریتم
هوش مصنوعی و آینده نیروی کار
برنامه نوآوری راهبردی در ساخت و ساز هوشمند
اکوسیستمهایدیجیتال
ویژگیهــای منطقــه شــهری هلســینکی بــزرگ بــه عنــوان جایــگاه راه
حلهــای نویــن دیجیتالــی
استفاده از  BIMبرای ایجاد ایمنی ساختمان در برابر آتشسوزی

کاربرد  BIMبرای مدیریت دانش انرژی
بینائـی کامپیوتـری که نظـارت اتوماتیک نواقـص جاده را تسـهیل میکند و
برنامهریـزی تعمیـرات را حمایـت مینمایـد.
در ایــن کنفرانــس دیدگاههــای نوین و ارزشــمندی بــرای دیجیتال نمــودن مراحل
مختلف ســاخت و ســاز ،ســاختمان ســازی و توســعه شــهری هوشــمند ارائه شــد.
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رونق اسـکوترها دردسرسـاز شـده است
با هجوم اسکوتر برقی سواران به شهرها ،اکنون معایب استفاده از آنها نمایان شده است.

برخی از شــهرهای جهان مانند مادرید و سانفرانسیســکو ،اســتفاده از اســکوترهای
برقــی (روروک برقــی) را بــرای مــدت محــدودی ممنــوع کردهانــد تــا راه
حلهایــی بــرای ســاماندهی نحــوه اســتفاده از آنهــا در ترافیــک شــهری بیابنــد.
معایب خود نمائی شده استفاده از این اسکوترهای در ترافیک شهری عبارتند از:
سرعت باال
رها کردن آنها در گوشه و کنار پیادهروها توسط استفادهکنندگان
حوادث منجر به فوت و جراحت استفادهکنندگان یا عابرین پیاده
در خــال یــک ســال گذشــته یکــی از شــرکتهای مدیریــت اســکوترها ،تعــداد
اســکوترهای بــه کار گرفتــه شــده در ترافیک شــهرهای پاریس ،برلیــن ،کپنهاک،
اســتکهلم را از صفــر بــه  25000دســتگاه رســانده اســت .در حــال حاضــر در
مجمــوع در  37شــهر اروپائــی شــهروندان از اســکوترها اســتفاده میکننــد.
فردریــک یلــم ،مدیــر عامــل یکــی از شــرکتهای مدیریــت اســکوترها در
اســتکهلم میگویــد :افزایــش ایمنــی ترافیــک یکــی از مهــم تریــن هدفهــای
مــا اســت و اکنــون حداکثــر ســرعت اســکوترها را در چنــد خیابــان بــه 6کیلومتر
در ســاعت محــدود کردهایــم.
مدیــران شــهری در نظــر دارنــد آییننامــه اســتفاده از اســکوترها را مــورد
بررســی مجــدد قــرار دهنــد و شــرکتهای کرایــه دهنــده اســکوترها را وادار بــه
رعایــت ایــن مقــررات نماینــد.
فردریــک یلــم در ادامــه میگویــد :بــه زودی تعــدادی محــل پارکینــگ در
نقــاط مختلــف شــهر تامیــن میکنیــم .بــرای تشــویق اســتفادهکنندگان
از اســکوترهای برقــی کــه از ایــن محلهــای پارکینــگ اســتفاده نماینــد،
کرایههــای پایینتــری از آنهــا خواهیــم گرفــت.
نحوه کارکرد اسکوترهای برقی:
بــرای اجــاره یــک اســکوتر برقــی بایــد نــزد شــرکت اجــاره دهنــده اســکوتر

ثبتنــام نمــود.
بعــد از ثبــت نــام ،اپلیکیشــن شــرکت در تلفــن همــراه اجــاره کننــده نصــب
میشــود.
استفاده کننده با استفاده از اپلیکیشن قفل اسکوتر را باز میکند.
اســکوتر در برخی از نقاط شــهر با ســرعت حداکثر  20کیلومتر در ساعت و در
برخــی دیگر با ســرعت حداکثــر  6کیلومتر در ســاعت میتواند حرکت کند.
در خــال شــبها اســکوترها از ســطح شــهر جمــعآوری میشــوند و در
کارگاههــای شــرکت ،باطــری آنهــا شــارژ میشــود و ســپس در ســطح
پیادهرویهــای شــهر در محلهــای مخصــوص مســتقر میشــوند.
شــرکتهای مالــک اســکوترها بــرای اســتفاده از اســکوتر یــک هزینــه اولیــه
میگیرنــد و ســپس بــرای هر دقیقــه اســتفاده از آن مبلغی شــارژ میکنند.
SOURCE: SVD NÄRINGSLiV, 12 SEP. 2019 VOi SCOOTERS, 2019
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آغازبه کار کمیته پژوهش و نوآوری در منطقه  ۲تهران
کمیتـه پژوهـش و نوآوری با هدف انجام مطالعات پژوهشـی خرد مقیاس و کاربردی در منطقـه  ۲آغاز به کار کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز مطالعــات و برنامهریــزی
شــهر تهــران ،محمدحســین بوچانــی رئیــس مرکــز مطالعــات و
برنامهریــزی شــهر تهــران در دومیــن جلســه شــورای پژوهــش
مناطــق کــه بــا هــدف اعــام اســتقرار کمیتــه پژوهــش و نــوآوری
در منطقــه  ۲برگــزار شــده بــود ،بــا بیــان اینکــه فصــل مشــترک
شــهرداری مناطــق و مرکــز مطالعــات و برنامهریــزی پرداختــن بــه
تمامــی موضوعــات حــوزه شــهری اســت ،اظهــار کــرد :اســتقرار
کمیتــه پژوهــش و نــوآوری و واگــذاری مســئولیت و اختیــارات کمیته
بــه مناطــق بــا رویکــرد تمرکــز زدایــی صــورت گرفتــه اســت و قــرار
اســت ایــن کمیتــه بــه کمــک شــهردار بیایــد و در حــل مشــکالت
بــه او یــاری رســاند.
بوچانــی بــا اشــاره بــر اینکــه انجــام هــر کار اجرایــی در هــر نهــاد و ســازمانی
مســتلزم یــک مطالعــه اولیــه و کار گروهــی اســت ،گفــت :بــا تمرکــز زدایــی
و تفویــض اختیــار بــه خــود مناطــق ،انجــام مطالعــات و پژوهــش بــر روی
پروژههــای منطقـهای بــر حســب نیــاز و بــه صــورت خــرد مقیــاس ،کاربــردی و
مــکان پایــه (بــر اســاس مــکان جغرافیایــی خــاص) و در دوره زمانــی مــورد نیــاز
شــهردار منطقــه در کمیتــه پژوهــش منطقــه انجــام میشــود و تامیــن اعتبــار
آن نیــز توســط شــهرداری مناطــق صــورت خواهــد گرفــت.
در ایــن جلســه همچنیــن رســول کشــتپور شــهردار منطقــه  ۲گفــت:
شناســایی اهــداف اساســی شــهر و پیشــبرد ماموریتهــا و وظایــف مدیریــت
شــهری در قالــب برنامههــای اســتراتژیک و عملیاتــی از ضروریاتــی اســت کــه بــا

وحــدت رویــه در اجــرای اســناد باالدســتی چــون طــرح تفصیلــی و جلوگیــری از
ایجــاد تداخــل در اجــرای ایــن اســناد توســط برخــی از مدیــران میســر خواهــد
شــد .شــهردار منطقــه  ۲توســعه منابــع انســانی را یکــی از مهــم تریــن اهــداف
راهبــردی مدیریــت شــهری دانســت و اظهــار کــرد :بــا جامــه عمــل پوشــاندن
بــه اهدافــی چــون کاهــش آلودگــی هــوا ،کاهــش ترافیــک ،هوشمندســازی،
حمایــت از کســب و کارهــای نوآورانــه و تجاریســازی اســتارت آپهــا،
میتــوان گفــت بهرهوریمــان افزایــش یافتــه اســت .رســول کشــت پــور بــا
بیــان اینکــه در عصــر تکنولــوژی نبایــد مشــکالت را بــه شــیوه ســنتی حــل
کــرد گفــت :گاهــی فرایندهــا مانــع رســیدن بــه اهــداف بــزرگ میشــوند لــذا
بــرای رســیدن بــه اهــداف اساســی بایــد راهکارهــای تــازهای یافــت و از بــه کار
بــردن افعــال نمیشــود و نمیتوانیــم خــودداری کــرد .شــهردار منطقــه  2بــا
بیــان ایــن مطلــب کــه امــروزه در سیســتم مدیریــت شــهری نیازمنــد مدیــران
تحولگــرا هســتیم خاطرنشــان کــرد هــر چقــدر معضــات و مشــکالت شــهر
بزرگتــر و ســنگینتر باشــند مســئولیت مدیــران شــهری نیــز بــه همــان نســبت
بیشــتر میشــود لــذا مدیرانــی کــه تحولگــرا بــوده و بتواننــد فعــل خواســتن
را بــا توانســتن بــه نمایــش بگذارنــد نیــاز جامعــه امــروز مــا هســتند.
رســول کشــت پــور ضمــن ابــراز خرســندی از اســتقرار کمیتــه پژوهــش و
نــوآوری در ایــن منطقــه گفــت :مدیریــت شــهری منطقــه  ۲همیشــه بــه دنبــال
انجــام کارهــای نوآورانــه و خالقانــه بــوده اســت و یقینــا بــرای نیــل بــه اهــداف
و ایدههــای بزرگــی کــه بــرای رشــد و توســعه منطقــه  ۲در نظــر داریــم ،انجــام
کارهــای پژوهشــی هدفمنــد و کاربــردی بــر اســاس مقیــاس و نیــاز منطقــه
میتوانــد بســیار ســودمند و اثربخــش باشــد.
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تکمیـل  5طـرح عمرانـی اولویـتدار تـا پایـان امسـال
معـاون فنـی و عمرانـی شـهرداری تهـران از تلاش بـرای تکمیـل  5پـروژه اولویـت دار عمرانی تـا پایان سـال جاری خبـر داد.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری معاونت فنـی و عمرانـی شـهرداری تهران،
مهنـدس صفـا صبوری دیلمی کـه در دیدار بـا دکتر الهام فخـاری نائب
رئیـس کمیسـیون فرهنگی و اجتماعی شـورای اسلامی شـهر تهران
سـخن میگفـت ،از تلاش بـرای تکمیـل  5پـروژه احداث مسـیرهای
تنـدروی بزرگـراه شـهید نجفی رسـتگار ،فاز نخسـت بزرگراه شـهید
بروجـردی ،زیرگذر کوی نصر ،تونل -زیرگذر امتداد خیابان اسـتاد معین
و مجموعـه فرهنگـی رازی تا پایان امسـال خبر داد و گفـت :به موازات
تلاش بـرای تکمیـل عملیـات اجرایـی ایـن طرحهـا ،بازنگریهایی از
طریـق اعمال راهکارهای مهندسـی ارزش صورت گرفته اسـت تا عالوه
بـر کاهش هزینـه تمام شـده ،رونـد اجرای این طرحها تسـریع شـود.
مهنـدس صبـوری در ایـن زمینـه یادآور شـد :بـاز طراحی پـروژه احـداث زیرگذر
کـوی نصـر در عیـن آنکـه بـه عملکردهای ترافیکـی این معبـر زیرزمینـی افزوده
اسـت ،کاهـش حجم عملیـات خاکی و نیز ارزانتر شـدن قیمت تمام شـده پروژه
را بـه دنبـال داشـته اسـت .در نتیجـه اعمال ایـن تمهیـدات ،زمانبنـدی تکمیل
ایـن پـروژه از خردادمـاه سـال  1399بـه پایـان سـال جـاری تغییـر یافته اسـت.
وی در تشــریح اقدامــات صــورت گرفتــه بــه منظــور تکمیــل عملیــات اجرایــی
پــروژه احــداث بزرگــراه شــهید نجفــی رســتگار ،از رفــع  720ملــک معــارض از
مجمــوع  900ملــک معــارض ایــن پــروژه خبــر داد و گفــت :در صــدد اعمــال
تغییراتــی در طــرح موجــود پــروژه هســتیم تــا تعــدادی از امــاک معــارض
باقــی مانــده را بــدون نیــاز بــه تملــک ،از مســیر اجــرای پــروژه خــارج کنیــم.
ضمــن آنکــه کاهــش ســرعت مصــوب بزرگــراه شــهید نجفــی رســتگار از 110
کیلومتــر بــه  90کیلومتــر ،نــه تنهــا ســرعت مصــوب ایــن معبــر بزرگراهــی را
بــا بزرگراههــای مرتبــط همچــون بزرگــراه آزادگان و بزرگــراه امــام رضــا(ع)
هماهنــگ ســاخته بلکــه عملیــات اجرایــی پــروژه را از جابجایــی  2ســری دکل
بــرق فشــار قــوی از رفیــوژ میانــی بینیــاز ســاخته اســت.
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری تهــران ،در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه
پــروژه احــداث تونــل -زیرگــذر امتــداد خیابــان اســتاد معیــن بــه دلیــل عبــور
از روی تونــل خــط  4متــرو و نیــز زیــر خیابــان آزادی یکــی از پیچیــده تریــن
پروژههــای عمرانــی پایتخــت بــه شــمار میآیــد .پیشــرفت  61درصــدی ایــن

پــروژه را فراتــر از برنامــه زمانبنــدی توصیــف و اضافــه کــرد :عملیــات حفــاری
پــروژه ،ضمــن بهرهگیــری از ابــزار دقیــق بــه منظــور پایــش نشســتهای
احتمالــی ادامــه دارد و تــاش خواهــد شــد بخــش تونلــی زیــر خیابــان آزادی،
طــی مهرمــاه ســال جــاری وارد مرحلــه الینینــگ نهایــی شــود.
وی بخــش حــد فاصــل تقاطــع بزرگــراه آزادگان تــا زیرگــذر میــدان جانبــازان
در پــروژه احــداث بزرگــراه شــهید بروجــردی را از دیگــر پروژههــای قابــل
افتتــاح در ســال جــاری برشــمرد و بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از معارضــات
ملکــی پــروژه شــامل باغهایــی بــا قابلیــت تبدیــل شــدن بــه پــازا یــا مراکــز
تفریحــی اســت ،گفــت :باتوجــه بــه اینکــه مســیر بزرگــراه در ایــن مقاطــع از
تــراز منهــای یــک عبــور میکنــد ،مطالعاتــی بــرای بررســی امــکان تبدیــل
ایــن باغهــا بــه فضاهــای شــهری در جریــان اســت.
مهنــدس صبــوری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،ضمــن اعــام پیشــرفت
 93درصــدی عملیــات اجرایــی پــروژه احــداث مجموعــه فرهنگــی رازی ،از ایــن
مجموعــه  30هــزار متــر مربعــی بــه عنــوان یــک پــروژه اســتثنایی نــام بــرد
و خاطرنشــان ســاخت مجموعــه رازی میتوانــد بــا توجــه بــه برخــورداری از
امکاناتــی نظیــر ســالنهای همایــش و پذیرایــی ،بــه عنــوان مجموعــه متناظــر
مرکــز همایشهــای بــرج میــاد در جنــوب شــهر عمــل کنــد.
بـه گفته معـاون فنی و عمرانی شـهرداری تهران ،هماکنون مطالعـه و طراحی140
پـروژه عمرانـی در سـازمان مشـاور فنـی و مهندسـی شـهر تهـران جریـان دارد و
میتـوان انتظـار داشـت بـا ادامـه رونـد تکمیـل پروژههـای نیمـه تمـام عمرانـی،
عملیـات اجرایـی چند پـروژه جدیـد در سـال  1399آغاز شـود.

 / 14فصلنامه شهرهای جهان  / 1398 /شماره  27و 28

هجوم خودروهای برقی به شهرهای اروپا
بــازار خودروهــای برقــی در اروپــا در حــال رونــق گرفتــن اســت .نمایشــگاه امســال خــودروی فرانکفــورت و گزارشهــای مختلــف دربــاره آن،
نشانگر پیدایش انبوه خودروهای برقی در این نمایشگاه بودند.
طبــق گــزارش مجلــه "ترانسپورت و
انـوایــرونمنت" بـرآورد میشـود حدود
یـک میلیـون خـودروی بـرقــی در
سـال  2020در اروپـا بـه فروش برسـد.
پیـشبینــی میشـود بین سـالهــای
 2018تـا  ،2021سـهم خودروهـای
بـرقـــی از تعـداد کل خــودروهای بـه
فـروش رفتـه 5 ،برابر شود .خـودروهای
دوگانــهسوز کـه بـا بــرق باطـری و
بنــزین کار میکننـد ،نیـز در گـروه
خودروهـای برقـی منظـور میشـوند.
در نمــایشگاه خـودروی فـرانـکفــورت
از جملـه کارخانـه فولکـس واگـن مدل
جدیــد  ،3.IDاولیـن خودرویـی که در
خـط تولیـد جدیـد خــودروهای برقـی
سـاخته شـده ،را بـه نمایـش گذاشـت.
ایـن مـدل بـا یـک بـار شــارژ باطــری
بزرگتـر خود میتواند  550کیلومتــر را
طـی کند و به ســرعت  160کیلومتــر
در سـاعت برسـد.

SOURCE: - SVD NÄRINGSLIV, 14 SEPTEMBER 2019.
- TRANSPORT & ENVIRONMENT, 2019.

اجرای طرح ترکیبی مترو و دوچرخه در تهران
بـه گـزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل متروی تهران ،در تیرماه  98دوهزار و  277دو چرخه سـوار ،در مـرداد ماه دو هزار و  681و در
شـهریورماه دو هزار و  402دو چرخه سـوار از مترو اسـتفاده کردندکه این میزان نسـبت به سـه ماه ابتدائی سـال با رشـد همراه بوده است.
در ســه ماهــه ابتدائــی ســال ،چهــار هــزار و  298دوچرخــه
ســوار از متــرو اســتفاده کردندکــه ایــن آمــار در ســه ماهــه
دوم ســال بــا ســه هــزار و  72نفــر افزایــش ،بــه هفــت هــزار
و  370دو چرخهســوار رســید.
بــا اجــرا شــدن ایــن طــرح فرصــت اســتفاده کــردن از
متــرو بــرای دوچرخهســواران مهیــا شــد و مســافرانی کــه
از دوچرخههــای تاشــو بــا ابعــاد  30*60*90اســتفاده
میکننــد ،میتواننــد در تمــام روزهــای هفتــه بــه غیــر
از ســاعت  6:30تــا  9:30و ســاعت  16:00تــا  19:00کــه
ســاعات اوج مســافری محســوب میشــوند ،وارد شــبکه
متــرو شــوند.
امـکان اسـتفاده از دو چرخههـای معمولـی تنهـا در ایـام
تعطیالت رسـمی و  13روز اول فروردینماه مجاز اسـت .ولی
بـر اسـاس تمهیدات اتخاذ شـده ،از ابتدای مردادمـاه  98ورود
دوچرخههـای عـادی بـه متـرو نیز در تمـام روزهـای هفته از
سـاعت  20بلا مانع اسـت اما بـرای تـردد بهتر مسـافران در
روزهـای هفتـه میبایسـت از دو چرخه تاشـو اسـتفاده کنند.

بخش اول
I: Sustainable Development

توسعـــهپایـــدار

طراحی مدل رتبه بندی محیط زیستی ساختمانهای تهران
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT MODEL OF TEHRAN’S
BUILDINGS
رمز و رازهای توسعه پایدار کواال المپور
Sustainable Development Plan of Kuala Lumpur
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طراحی مدل رتبهبندی محیطزیستی ساختمانهایتهران
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT MODEL
OF TEHRAN’S BUILDINGS
هــدف طراحــی و تدویــن مــدل رتبهبنــدی محیــط
زیســتی ســاختمانهای شــهر تهــران (ســاختمانهای
دوســتدار محیطزیســت  -ســاختمانهای ســبز)،
جلــب مشــارکت عمومــی در ســاخت بناهــای پایــدار بــا
اســتهالک کمینــه ،اســتفاده بهینــه از منابــع و انــرژی و
دســتیابی بــه الگــوی توســعه پایــدار شــهری اســت.

دستاوردهای پروژه
بــا توجــه بــه مصــرف بیــش از دو برابــری آب شــرب در کالنشــهر تهــران نســبت
بــه مصــرف در اروپــا یــا مصــرف دو برابــری انــرژی گرمایشــی در ســاختمانهای
کالنشــهر تهــران نســبت بــه کشــورهای توســعه یافتــه ،لــزوم توســعه یــک مدل
تشــویقی و داوطلبانــه ،بیــش از پیــش احســاس میشــود .مــدل ارائــه شــده
توســط اداره کل محیــط زیســت و توســعه پایــدار شــهرداری تهــران ،اولیــن
مدلــی اســت کــه بــه مرحلــه نهائــی رســیده اســت .بــا توجــه بــه خــاء موجــود
در کشــور ،ایــن مــدل میتوانــد نیــاز بــه مدلهــای مشــابه خارجــی را مرتفــع
نمــوده و پای ـهای بــرای تالشهــای مکمــل داخلــی باشــد.

مــدل توســعه یافتــه ،بــا معرفــی یــک فراینــد داوطلبانــه و مشــارکت جویانــه،
معیارهــا و شــاخصهای رتبهبنــدی ســاختمانهای مدعــی اقدامــات بــارز
محیــط زیســتی را بــا توجــه بــه اولویتهــای مبتنــی بــر نیــاز کالنشــهر تهــران،
ارائــه میدهــد.
ايــن مــدل بــا رعایــت اصــل ســادگی و کارآمــدی ،مطابــق بــا چارچــوب پذیرفته
شــده بینالمللــی ،طیــف وســیعی ازســاختمانهای اداری و مســکونی را در
دامنــه شــمول خــود قــرار داده اســت .ســاختمانهای معرفــی شــده بــرای
رتبهبنــدی محیــط زیســتی توســط ارزیابــان آمــوزش دیــده و مــورد تاییــد
ســتاد محیــط زیســت ،در انطبــاق بــا معیارهــای مــدل پیشــنهادی مــورد بازدید
قــرار گرفتــه و در نهایــت مطابــق امتیازهــای کســب شــده در  5گــروه  -1اعطای
گواهینامــه و لــوح طالئــی -2 ،اعطــای گواهینامــه و لــوح نقــره ای -3 ،اعطــای
گواهینامــه و لــوح برنــزی -4 ،اعطــای گواهینامــه قابــل نصــب در ســاختمان و
 -5اعطــای گواهینامــه غیرقابــل نصــب دســتهبندی میگردنــد.
در ایــن ارتبــاط تاکنــون  30ســاختمان در مناطــق مختلــف شــهر تهــران مــورد
بررســی قــرار گرفتهانــد .ســاختمان دوچنــاران در منطقــه  5شــهر تهــران
گواهینامــه و لــوح طالئــی دریافــت کــرده اســت.
شــهرهای جهــان :بــا توجــه بــه گســترش و پیشــرفت ساختمانســازی پایــدار
در شــهرهای مختلــف جهــان و وجــود سیســتمهای متعــدد ممیــزی پایــداری
ســاختمانها ،بــه نظــر میرســد شــهرهای ایــران در ساختمانســازی پایــدار
بایــد بســیار فعالتــر از وضــع موجــود عمــل نماینــد .در شــهرهای ایران بــه ویژه
شــهر تهــران ،تمرکــز ســاخت و ســاز بــر دکوراســیون داخلــی و نماســازی جذاب
و لوکــس اســت ولــی اغلــب از ویژگیهــای ســاختمان پایــدار خبــری نیســت.
منبع :اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران1398 ،
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رمـز و رازهای توسـعه پایدار کـواال المپور
Sustainable Development Plan of Kuala Lumpur
گرد آورنده :هیئت تحریریه

Prepared by: Board of Editors

شــهر کــواال المپــور پایتخــت مالــزی اســت .جمعیــت مالــزی  32/7میلیــون نفــر (ســال  )2019میباشــد کــه  61/3درصــد آن
مســلمانان هســتند .شــهر کــواال المپــور دارای جمعیــت  1/8میلیــون نفــر و جمعیــت کــواال المپــور بــزرگ  7/9میلیــون نفــر
(ســال  )2016میباشــد .ایــن شــهر بــه عنــوان هفتادمیــن شــهر مناســب زندگــی در جهــان و دومیــن شــهر مناســب زندگــی
در جنــوب شــرقی آســیا (بعــد از ســنگاپور) درجهبنــدی شــده اســت .در برنامــه توســعه پایــدار شــهر کــواال المپــور نــه تنهــا
رشــد اقتصــادی منظــور شــده ،بلکــه بــا توســعه اجتماعــی و زیســت محیطــی همــراه و متعــادل گردیــده اســت.

 / 18فصلنامه شهرهای جهان  / 1398 /شماره  27و 28

فهرست مطالب
اندازهگیری میزان پایداری
ویژگیهای شهر کواال المپور
برنامه توسعه پایدار
چالشهای اجرای برنامه
جمع بندی

اندازهگیری میزان پایداری
معیـارهــای کمـی بـرای انـدازهگیــری
پایــدارسازی (شامل فاکتورهای اجتماعـی،
اقتصادی و زیست محیطــی) به کار گــرفته
میشـوند .ایـن معیارهـا شـامل شـاخصها،
اسـتانداردها و گواهی پایدارسازی میباشند.
معیارهــای اندازهگیــری پایــداری در ابعــاد مختلف
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .معیارهــای
پایدارســازی بــرای یــک سیســتم ســاختمانی،
یــک بلــوک ســاختمانی ،محــات شــهری ،منطقه
شــهری و اکوسیســتمهای زیســت محیطــی بــه
کار گرفتــه میشــوند .از ســوی دیگــر معیارهــای
بــرآورد کیفیــت زندگــی ،اندازههــای "رد پــای
کربــن" ،گازهــای گلخانـهای ،تولیــد ناخالص ملی،
وســیله نقلیه-کیلومتــر طــی شــده ،میــزان فضــای
بــاز و فضــای ســبز ،فاکتورهــای جمعیــت و میزان
موجــود بــودن منابــع فرهنگــی و آموزشــی بــرای
اندازهگیــری ســطح پایــداری بــه کار میرونــد.

شماره  28و  / 1398 / 27فصلنامه شهرهای جهان 19/

در ســال  2015ســازمان ملــل متحــد  17هــدف بــرای توســعه پایــدار مشــخص
نمــود .ایــن اهــداف بــه عنــوان رهنمودهــای مفیــد بــرای توســعه پایــدار شــهر
کــواال المپــور بــه کار گرفتــه شــدهاند .از میــان ایــن  17هــدف 11 ،هــدف
ارتبــاط خوبــی بــا اهــداف توســعه پایــدار شــهر کــواال المپــور دارنــد.
 .1سالمتی و رفاه خوب
 .2آب تمیز و بهداشت
 .3انرژی ارزان و تمیز
 .4کار مناسب و رشد اقتصادی
 .5صنعت ،نوآوری و زیر ساخت
 .6کاهش نابرابریها
 .7شهرها و جوامع پایدار
 .8مصرف و تولید مسئوالنه
 .9اقدامات مربوط به اقلیم
 .10زندگی روی زمین
 .11مشارکت برای اهداف
در ارزیابــی پروژههــای برنامــه توســعه پایــدار کواالالمپــور ،معیارهــای کمــی و
اهــداف مرتبــط توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد بــه کار گرفتــه شــدهاند.

توسعه کواال المپور بزرگ مشکالت اصلی زیر را به همراه داشته است.
حجـم ترافیـک افزایـش یافته اسـت .حـدود  5میلیون خودروی ثبت شـده
در شـهر وجـود دارد 93 .درصد خانوارها مالک حداقل یک خودرو هسـتند.
آب رودخانههــای شــهر بــه ســبب ریــزش آبهــای ســطحی آلــوده و
ریختــن زبالههــای خانگــی و تجــاری بــه داخــل آنهــا ،آلــوده شــدهاند.

ویژگیهای شهر کواال المپور

هزینه مسکن به طور چشمگیری باال رفته است.

شـهر کـواال المپـور با منطقـه مجاور آن بـه نـام "دره کالنگ" منطقه شـهری
کـواال المپـور بزرگ را تشـکیل میدهند .جمعیت شـهر  1/8میلیون نفر اسـت
که با احتسـاب منطقه شـهری کواال المپـور بزرگ به  7/9میلیون نفر میرسـد.

پیادهروی و دوچرخه سـواری در شـهر مشـکل اسـت زیرا زیر سـاختهای
الزم وجـود ندارنـد.
ویژگیهای کواال المپور در جدول ( )1خالصه شدهاند.

جدول -1ویژگیهای کوا ال المپور
تولید نا خالص ملی سرانه:
کواال المپور:
مالزی:

22.079دالر آمریکا()2015
 9.502دالر آمریکا()2015

محورهای اقتصادی:

خدمات مالی ،کسب و کار

نرخ بیکاری:

 3/ 4درصد()2017

متوسط درآمد سرانه:

 10.500دالر آمریکا()2014

تعداد گردشگران در سال:

 11/63میلیون نفر()2014

سفرهای شهری:

حمل ونقل عمومی 21 :درصد
حمل و نقل شخصی 79:درصد

سرانه تعداد خودروی شخصی:

93درصد برای هر خانوار

بازیافت مواد زائد:

مواد زائد بازیافت شده 49/3 :کیلوگرم بر حسب هر ساکن در سال()2013

سرانه تصاعد گازهای کربن:

 1/2تن()2010

سرانه مصرف آب:

 288لیتر در روز

انرژی قابل تجدید:

 1/7درصد کل ظرفیت ملی انرژی نصب شده()2016

سرانه فضای سبز:

 86متر مربع
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برنامه توسعه پایدار
ابتکارهای اقتصادی
جذب شرکتهای خارجی
از ســال  2011تعــداد 64شــرکت چنــد ملیتــی مرکــز منطقــهای خــود را در
کــواال المپــور مســتقر کردهانــد .بــرای حمایــت از ایــن شــرکتها ،سیســتمی
در حــال توســعه اســت کــه بــا اســتفاده از نیروهــای محلــی و تشــویق بــه
بازگشــت نیروهــای تحصیــل کــرده و ماهــر خــارج از کشــور ،نیازهــای نیــروی
کار هوشــمند آنهــا را تامیــن نمایــد.
گسترش صنعت گردشگری
دسترســی بــه آثــار و میــراث فرهنگــی از طریــق تربیــت راهنمــا و راههــای
پیــادهرو تســهیل میشــود .مجموعــه پارکهــای فرهنگــی گردشــگری بــرای
جــذب گردشــگران ایجــاد میشــوند.
افزایش امکانات با ایجاد سیستم حمل و نقل ریلی
تــا ســال  2026سیســتم حمــل و نقــل ریلــی سریعالســیر کــواال المپــور را بــه
ســنگاپور متصــل خواهــد کــرد .ایــن امــر تجــارت و کســب و کار بیــن دو کشــور
و شــهرهای بیــن راه را رونــق بیشــتری خواهــد بخشــید.
بــا گســترش سیســتم حمــل و نقــل عمومــی کــواال المپــور و ایجــاد سیســتم
حمــل و نقــل ریلــی سریعالســیر ،گنجایــش حمــل مســافر حمــل و نقــل
عمومــی بــه  50درصــد ســفرها میرســد.

حمل و نقل شهری مناسب محیط زیست

این پروژه شامل سه بخش است:
پاکســازی رودخانــه 110 :کیلومتــر از رودخانــه پاکســازی میگــردد تــا
ســطح اســتاندارد کیفیــت آب بــاال بــرده شــود.
زیباســازی رودخانــه :جذابیــت اقتصــادی منطقــه بــا اقدامــات زیباســازی
بهبــود مییابــد.
توســعه ســاحل رودخانــه :ســطح مجــاور کریــدور رودخانــه بــر اســاس طرح
جامــع بــرای تشــویق ســرمایهگذاری ســاخته خواهــد شــد.

گسترش فضای سبز
عــاوه بــر مدیریــت شــهری ،بخــش خصوصــی نیــز تشــویق بــه مشــارکت و
حمایــت مالــی از درخــت کاری و ایجــاد پارکهــای محلــی شــده اســت.

جذب استعدادها
شــبکه اســتعدادهای درخشــان توســط ایجــاد شــبکه مدیــران آینــده و جــذب
شــهروندان نخبــه مالزیایــی ســاکن خــارج از کشــور تاســیس میشــود .ایــن
شــبکه نقــش موثــری در اجــرای پروژههــای توســعه پایــدار منطقــه کــوا ال
المپــور بــزرگ ایفــا خواهــد نمــود.

چالشهای اجرای برنامه
شهر کم کربن
تراکــم ترافیــک و افزایــش فعالیتهــای مختلــف ،ســبب افزایــش تصاعــد
گازهــای کربــن شــده اســت .هــدف برنامــه توســعه پایــدار شــهر کــواال المپــور
 20درصــد کاهــش گازهــای کربــن تــا ســال  2022و  70درصــد تا ســال 2030
اســت .ایــن برنامــه شــامل بــه حداقــل رســاندن مصــرف انــرژی در ســاختمانها،
اســتفاده از المپهــای ال – ای – دی در روشــنایی خیابانهــا و اســتفاده از
سیســتمهای بــدون کربــن تهویــه هــوا در ســاختمانها میباشــد.

مدیریت مواد زائد

بــا احــداث و گســترش سیســتم حمــل و نقــل ریلــی در منطقــه شــهری
کواالالمپــور بــزرگ ،تراکــم ترافیــک و آلودگــی هــوا کاهــش مییابــد و
ســفرهای شــهری تســهیل و تســریع میشــوند.
از ســوی دیگــر ،شــبکه پیــادهروی تحــت پــروژه "شــهر ایمــن" گســترش
مییابــد کــه بــا طراحــی زیســت محیطــی و نصــب دســتگاههای امنیتــی،
امــکان وقــوع جــرم در مســیر را بــه حداقــل میرســاند .تاکنــون بیــش از
50کیلومتــر راه پیــادهرو ایمــن ســاخته شــده اســت.
طرح بدون خودروی شخصی در روزهای یکشنبه اول و سوم
هر ماه با تشویق استفاده از دوچرخه ،دویدن و پیادهروی در
خیابانهای شهر اجرا میشود.

مدیریــت مــواد زائــد بــا افزایــش جمعیــت و مصــرف و افزایــش فزاینــده زبالــه،
بــا مشــکل مواجــه شــده اســت.
برنامه توسعه مدیریت موثر مواد زائد جامد شامل موارد زیر است:
اجــرای برنامــه  3آر ()3R)(REDUCE, REUSE, RECYCLE
کاهش دهید ،مجددا استفاده کنید ،بازیافت کنید.
ظرفیــت مدیریــت مــواد زایــد طــوری تقویــت میشــود کــه مقــدار دفــن
مــواد زائــد کاهــش یابــد.
بـا اجـرای سیسـتم مدیریـت مـواد زائـد و خدمـات عمومـی ،نظافت شـهر
بهبـود مییابـد.
تکنولوژیهــای جدیــد جمـعآوری اتوماتیــک ،جداســازی و بازیافــت زبالــه
بــه کار گرفتــه میشــوند و بازیافــت مــواد زایــد بــه حداکثــر میرســد.
برنامه بازیافت مواد زاید:
کاهش دهید ،مجددا استفاده کنید ،بازیافت نمائید.

طرح تجدید حیات رودخانه

افزایش سرمایه انسانی

هــدف طــرح تجدیــد حیــات رودخانــه تحــت عنــوان "رودخانــه زندگــی" تجدید
حیــات رودخانــه "کالنــگ" و تبدیــل بخشــی از ســواحل آن بــه یــک منطقــه
زیبــا و فعــال اقتصــادی و تجــاری اســت.

مرکــز بینالمللــی آمــوزش امــور مالــی اســامی ،آکادمــی تحقیقاتــی بــرای
امــور مالــی اســامی و انســتیتوی مالزیائــی بانکــداری و امــور مالــی اســامی در
شــهر کــواال المپــور مســتقر هســتند .ایــن ســه موسســه مهــم کمــک خواهنــد

شماره  28و  / 1398 / 27فصلنامه شهرهای جهان 21/

نمــود تــا رهبــری مالــزی در رشــته امــور مالــی اســامی تقویــت گــردد.

محیط زیست شهری

افزایــش ســاخت و ســازها و کاربــری زمیــن ،محیــط زیســت شــهری را تحــت
فشــار قــرار داده اســت .اگــر چــه کمربنــد ســبز در پیرامــون شــهر احــداث شــده
ولــی بــا افزایــش تعــداد ســاختمانها ،فضــای ســبز کاهــش یافتــه اســت.
حمــل و نقــل شــهری در کــواال المپــور متکی به خودروی شــخصی اســت .برنامه
توســعه پایــدار شــهری در جهــت افزایــش تعداد ســفرها با سیســتم حمــل و نقل
عمومــی گام بــر مـیدارد .کیفیــت آب رودخانهها مشــگل دیگری اســت .شــرکت
مدیریــت آب کــواال المپــور تــاش میکنــد اســتاندارد کیفیــت آب را حفظ کند.

برابری اجتماعی
جامعــه چنــد فرهنگــی کــواال المپــور بــه طــور ســنتی کوشــش نمــوده اســت
کــه احســاس هماهنگــی و مقبولیــت نژادهــا و مذاهــب مختلــف را حفــظ کنــد.
مشــکالت موجــود برابــری اجتماعــی عبارتنــد از:
مهاجـرت شـهری اثـرات وسـیعی بـر ایجـاد نـا برابـری اجتماعـی جوامـع
شـهری داشـته اسـت.
افزایـش تعداد سـالمندان نیاز به تامیـن اجتماعی و امکانـات رفاهی مراقبت

از سـالمندان را به طور چشـمگیری افزایش داده اسـت .تا سـال  ،2030سـن
یـک نفـر از هـر  6نفر شـهروند ،باالی  65سـال خواهـد بود.
بــا افزایــش هزینههــای ســکونت در شــهر ،افــراد کــم درآمــد ســطح
زندگــی پایینتــری دارنــد .اختــاف طبقــات ثروتمنــد و کــم درآمــد بــه
تدریــج بــه طــور چشــمگیری افزایــش داشــته اســت.

رشد اقتصادی
افزایــش رشــد اقتصــادی کــواال المپــور بــرای ایجــاد امــکان توســعه پایــدار
ضــروری اســت .از فرصتهــای توســعه اقتصــادی در بخشهــای تکنولــوژی
امــور مالــی ،تکنولوژیهــای ســبز ،گردشــگری و ســرمایهگذاری اســامی کــه
بــرای کواالالمپــور فراهــم اســت ،بایــد حداکثــر بهرهبــرداری انجــام گــردد.

پراکندگی حومه شهری
کــواال المپــور دارای رشــد جمعیــت چشــمگیری اســت کــه در محــدوده شــهر
نمیگنجــد .از ایــن رو ،شــهروندان بســیاری از مرکــز شــهر بــه حومــه شــهر
نقــل مــکان نمودهانــد .ایــن امــر فشــارهایی بــر خدمــات شــهری و ترافیــک
شــهری -حومــه شــهری وارد نمــوده اســت و نیــاز بــه ســرمایهگذاری گســترده
بــرای توســعه شــبکه حمــل و نقــل و ارتباطــات دارد.
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آمادگی در برابر حوادث و سوانح
مالــزی زمیــن لرزههــای ویرانگــر نداشــته اســت ولــی تغییــرات اقلیمــی اثــرات
منفــی شــایان توجهــی در مالــزی داشــته اســت .تغییــرات اقلیمــی شــامل اثرات
فاجعــهآور طوفــان ،بارندگیهــای شــدید و خشکســالی میباشــد .از ایــن رو
ســاختمانهای منطقــه شــهری کــواال المپــور بایــد بــه طــور تــاب آور در برابــر
تغییــرات اقلیمــی طراحــی و ســاخته شــوند .همچنیــن سیســتم پیشــگیری،
آمادگــی و مدیریــت حــوادث تقویــت گــردد.

جمع بندی
کــواال المپــور یکــی از شــهرهای در حــال توســعه ســریع آســیای جنوب شــرقی
اســت .ایــن شــهر بــا اجــرای برنامــه توســعه پایــدار در مســیر تبدیــل بــه یــک
شــهر مــدرن جهانــی گام بــر مـیدارد .بــرای نیــل بــه توســعه پایــدار ،مدیریــت
شــهری کــواال المپــور عــاوه بــر فاکتورهــای اقتصــادی ،بایــد بــه فاکتورهــای
اجتماعــی و زیســت محیطــی توجــه نمایــد .چالشهــای نقــل مــکان گســترده
از هســته مرکــزی شــهر بــه حومــه شــهر ،تراکــم و راهبندانهــای ترافیــک،
نگهــداری زیرســاختهای موجــود و احــداث زیــر ســاختهای نویــن در هســته
مرکــزی شــهر ،تامیــن مســکن ارزان قیمــت و افزایــش جمعیــت ســالمندان باید

چارهجویــی شــوند.
مدیریــت شــهری کــواال المپــور در مســیر توســعه پایــدار ،در بخــش حمــل
و نقــل عمومــی سریعالســیر ســرمایهگذاری چشــمگیری مینمایــد تــا
شــهروندان بیشــتری از حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده نماینــد .پروژههــای
افزایــش فضــای ســبز و بهبــود کیفیــت ســواحل رودخانــه و کیفیــت آب دیگــر
پروژههــای اجرایــی توســعه پایــدار هســتند.
کــواال المپــور مــکان جذابــی بــرای ســرمایهگذاری شــرکتهای چنــد ملیتــی
شــده اســت زیــرا تالشهــای گســتردهای بــرای پــرورش نیــروی انســانی بــا
اســتعداد محلــی و ایجــاد شــرایط زندگــی پایــدار در ایــن شــهر در حــال انجــام
میباشــد.
Sources:
-AECOM, Kuala Lumpur, A Sustainable City, Kuala Lumpur,
2017.
-Greater Kuala Lumpur Development- latest June 2019.
-Living asia.co, Future Kuala Lumpur- Construction Projects
Planned and Under Construction in KL, April 29, 2019.
-INVESTKL, The Future of Greater KL, 20 August 2019.
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حمل و نقل ریلی شهری
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دانستنیهای متروی تهران ،گفتگو با دکتر محمد منتظری
KNOWING MORE ABOUT TEHRAN METRO

پل چند منظوره استور استروم
THE STORSTROM BRIDGE

طرح تهویه خط متروی”ناکا” در استکهلم
STOCKHOLM’S NACKA METRO LINE VENTILATION PLAN
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گفتگـو بـا دکتر محمد منتظری :مـدرس دانشـگاه و مدیر دفتر هماهنگـی انجمن بینالمللـی حمل و نقـل عمومـی () UITPدر ایران

مصاحبه و تهیه کننده :مهدی نوروزی

Interview with Mohammad Montazeri, Ph.D., University Professor, Director of Coordination Office of
the International Association of Public Transport in I.R. of Iran
Prepared by: Mahdi Noroozi

ـل
ـعه وتکمیـ
ـتگاه توسـ
ـران در ایسـ
ـروی تهـ
متـ
بــرای شــروع میخواســتم تعریفــی از اتحادیــه بینالمللــی
حمــل و نقــل عمومــی موســوم بــه  UITPارائــه بدهیــد و
بگوییــد کــه وظایــف ایــن اتحادیــه چیســت؟
اتحادیــه بینالمللــی حمــل و نقــل عمومــی یــا  UITPکــه محــل آن در
بروکســل اســت ،ســال  1887تشــکیل شــد .وظیفــه عمــده ایــن اتحادیــه
بروزرســانی اطالعــات مرتبــط بــا سیســتم حمــل و نقــل عمومــی و ســپس
تهیــه اســتانداردها ،قوانیــن و مقــررات اســت .ایــن مجموعــه حــدود ســه هــزار
و چهارصــد عضــو از صــد کشــور دنیــا دارد کــه عمــده آنهــا اشــخاص حقوقــی
از جملــه شــرکتهای بهرهبــرداری ،شــرکتهای مختلــف ســاخت ،مشــاورین،
پیمانــکاران ،مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهها هســتند.
وظیفــه عمــده ایــن اتحادیــه بــروز رســانی اطالعــات دریافتــی از اعضــا اســت و
هــر ســال چنــد گردهمایــی در حوزههــای ســیگنالینگ ،بهرهبــرداری ،ســاخت،
زیــر ســاختهای ریلــی و  ...دارد .شــرکتهای مختلــف بــر اســاس تخصــص

در  UITPعضــو شــده و ســالی یــک یــا دو بــار در یکــی از نقــاط جهــان دور
هــم جمــع میشــوند و اطالعاتشــان را بــه اشــتراک میگذارنــد و همچنیــن
ممکــن اســت یــک ســری قوانیــن و مقــررات جدیــد وضــع کننــد.
از جهــت اشــتراکگذاری مطالــب نیــز میتــوان ایــن تجربــه را عنــوان
کــرد کــه مربــوط بــه ابتــدای راهانــدازی متــرو تهــران اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه لبــه ســکوی قطــار فلــزی اســت ،زمانــی کــه اپراتــور قطــار ،بــه هنــگام
ســوار شــدن دســت خــود را بــه میلــه میگرفــت لرزشــی خفیــف احســاس
میکــرد .مطابــق مکاتبــات انجــام شــده دریافتیــم کــه ایــن مــورد بــر اثــر
جریــان بــرق در ریــل ســوم اســت .هنگکنــگ اعــام کــرد چنیــن تجرب ـهای
را داشــته و بــا نصــب یــک پــد پالســتیکی زیــر ســطح فلــزی ،ایــن مشــکل را
حــل کــرده اســت؛ مــا نیــز از آن تجربــه اســتفاده کردیــم .همچنیــن در مــورد
دستفروشــان مکاتبــه کردیــم و اعضــا چنــد راهــکار ارائــه دادنــد .بنابرایــن
اعضــا بــه وســیله اشــتراکگذاری اطالعــات خــود میتواننــد بــه حــل مســائل
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دیگــران کمــک کننــد.
وظیفــه دیگــر  UITPوضــع یــک ســری قوانیــن و اســتانداردها بــرای
سیســتمهای حمــل و نقــل اســت .سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی شــامل
ـی درون شــهری ،اتوبوســرانی
چنــد فیلــد عمــده ،از جملــه :حمــل و نقــل ریلـ ِ
درون شــهری ،سیســتم دریایــی (کانالهایــی کــه وجــود دارد) اســت کــه البتــه
تاکیــد عمــده مــا روی حمــل و نقــل ریلــی و خیابانــی بــوده و در ایــن فیلــد نیــز
تاکیــد بــر سیســتم حمــل و نقــل ریلــی اســت.

در زمینــه اســتانداردها بگذاریــد ایــن مثــال را بزنــم :حوالــی ســال  1992در
کــره جنوبــی فــردی کــه دچــار اختــال روانــی بــود بــه ایســتگاهی تقاطعــی که
قطــار نیــز در آن متوقــف بــود ،وارد شــد ،یــک گالــن بنزیــن را روی خــود خالــی
کــرد و ســپس خــود را آتــش زد .افــراد از ایــن قطــار خــارج شــدند امــا در ریــل
مجــاور قطــاری در حــال ورود بــه ایســتگاه بــود .از ســوی مرکــز فرمــان بــه ایــن
قطــار هشــدار داده شــد کــه در ایســتگاه توقــف نکنــد امــا بــه دلیــل حریــق برق
ایســتگاه قطــع شــده بــود و در نتیجــه ،قطــار ورودی در کنــار قطــار مشــتعل
متوقــف شــد .اپراتــور بــا مشــاهده ایــن وضعیــت بــدون بــاز کــردن دربهــا ،فرار
کــرد .حــدود  150نفــر بــه دلیــل آتشســوزی و تنفــس دود در ایــن حادثــه
مردنــد .بعــد از ایــن جریــان بــود کــه  UITPهشــدار داد کــه کابلهــا بایــد بــه
گونـهای باشــد کــه آتــش را تحمــل کنــد و صندلیهــا نیــز نبایــد دود زا باشــند.
تــا آن زمــان جنــس صندلیهــا پیویســی عــادی بــود امــا از آن بــه بعــد ایــن
اســتانداردها تغییــر کــرد.

آیا استانداردهایی که اشاره کردید در ایران هم رعایت میشوند؟

بلــه ،البتــه همــه اســتانداردها مربــوط بــه  UITPنیســت بلکــه یــک ســری از
آنهــا بــه صــورت بینالمللــی هســتند و مطمئــن باشــید کــه سیســتمهای
حمــل و نقــل عمومــی در حــوزه ریلــی ایــران بایــد اســتانداردها را رعایــت
کننــد .ایــن موضــوع مثــل ایمنــی هواپیمــا اســت و در آنجــا نیــز تــا وقتــی کــه
اســتانداردها رعایــت نشــود ،اجــازه پــرواز صــادر نخواهــد شــد .توجــه داشــته
باشــید قطارهــای متــرو تهــران هفــت واگــن دارد کــه در حالــت عــادی هــر
واگــن  200و در حالــت فشــرده هــر واگــن  300مســافر ظرفیــت دارد کــه
ایــن میــزان یعنــی بیــش از  2000مســافر در هــر قطــار .بنابرایــن حتمــا بایــد
اســتانداردهای ایمنــی وجــود داشــته باشــد .تعــداد مســافر هــر قطــار متــرو
تهــران در زمــان ازدحــام پنــج یــا شــش برابــر تعــداد مســافر یــک هواپیمــا
اســت .بنابرایــن رعایــت ایمنــی بســیار مهــم اســت و تــا رعایــت نشــود بخــش
ایمنــی متــرو اجــازه حرکــت بــه قطارهــا را نمیدهــد.

بــه وضعیــت متــرو بپردازیــم .در حــال حاضــر هفــت خــط را
بــه طــور اســمی داریــم کــه  6و  7در آغــاز کار هســتند ،خــط
 7از ســمت مرکــز بــه شــرق غیــر فعــال اســت؛ خــط  6نیــز در
واقــع در قطعــه جنوبــی فعــال شــده اســت ،فکــر میکنیــد
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یــک نکتــه دیگــری نیــز وجــود دارد کــه تقریبــا رعایــت شــده اســت؛ معمــوال
خطــوط ریلــی یــا متــرو در حالــت اســتاندارد بایــد از پایانــه شــروع شــوند و در
شــب نمیتــوان قطارهــا را وســط مســیر نــگاه داشــت بلکــه ایــن قطارهــا بایــد
بــه پایانــه (پارکینــگ) وارد شــوند تــا مــورد بازدیــد و کنتــرل قــرار بگیرنــد و
صبــح نیــز از پایانــه و پارکینــگ حرکــت کننــد .بــه همیــن خاطــر خطــوط
متــرو معمــوال یــک پایانــه و پارکینــگ بــزرگ در ابتــدای خــط و یــک پارکینــگ
کوچــک نیــز در انتهــای خــط دارنــد .یــک ســری از قطارهــا در شــب هنــگام
بــه ابتــدای خــط و یــک ســری دیگــر نیــز بــه انتهــای خــط میرونــد .بــه طــور
مثــال اگــر خــط  20کیلومتــر باشــد و ســاعت حرکــت اولیــن قطــار  6صبــح،
یــک قطــار بایــد از یــک ســمت و یــک قطــار نیــز از ســمتی دیگــر اعــزام شــود
بنابرایــن قطارهــا بایــد در هــر دو ســمت محــل توقــف و اســتقرار داشــته باشــند.
قطعــه جنوبــی خــط شــش عمــا از قســمت پایانــه ایــن خــط شــروع میشــود
و اگرچــه کامــل نشــده اســت امــا در آنجــا محــل اســتقرار و کنتــرل قطــار و
همچنیــن چالــه ســرویس وجــود دارد در حالــی کــه ایــن امــکان در وســط خــط
وجــود نداشــت .ان شــااهلل بــا قــول مســاعدی کــه داده شــده و پیشــرفت خیلــی
خوبــی کــه انجــام شــده و همچنیــن پولــی که وارد سیســتم شــده اســت فازهای
مختلــف خــط شــش متــرو تهــران بــه مــرور بــه بهرهبــرداری خواهنــد رســید.

مسـئله دیگـری کـه در افتتـاح خطـوط مطـرح اسـت بحـث
هواکشهاسـت؛ در خـط  3هنـوز بسـیاری از ایسـتگاهها تهویـه
مناسـبی ندارنـد و حتـی در بزرگـراه صیـاد بسـیاری از اسـکلت
هواکشهـا بـه نظـر میآید کـه خالی اسـت و بـاالی آن باز اسـت.

مــن از مســیر پاســداران رد شــده ام و هواکشــی را ندیــده ام کــه ناتمام باشــد .در
مــورد چیــزی کــه شــما اشــاره میکنیــد یعنــی بــاز بــودن بــاالی هواکشهــا
بایــد بگویــم یــک زمانــی دریچــه ایــن هواکشهــا دزدیــده شــد و در واقــع نیمــه
کاره نیســت ،البتــه ایــن مشــکل هماکنــون حــل شــده اســت .در سیســتم متــرو
دو ســری هواکــش وجــود دارد .یــک ســری هواکشهــای داخــل ایســتگاه اســت
کــه شــامل چهــار تــا پنــج هواکــش میشــود و هــوا را بــه داخــل ایســتگاه
میدمــد و یــک ســری نیــز مربــوط بــه ســکو و هواکشهــای خنــک کننــده
تجهیــزات اســت .نــوع دوم نیــز هواســازهایی اســت کــه در وســط مســیر و
بیــن ایســتگاهها قــرار دارد .متوســط فاصلــه اکثــر ایســتگاههای متــرو تهــران
بیــن  850تــا  1000متــر اســت و بنابرایــن در فاصلــه حــدود  500متــری هــر
طــرف ایســتگاه هواکــش وجــود دارد کــه هــوا را خــارج میکنــد .اگــر خــدای
نکــرده آتشســوزی نیــز رخ دهــد ،دود حاصــل از آن بــه همیــن طریــق تخلیــه
میشــود .بنابرایــن هواکشهــا بایــد وجــود داشــته باشــد.

آیــا ایــن تصمیــم وجــود دارد کــه خطــوط متــرو از هشــت
گانــه فعلــی فراتــر رود؟ چقــدر آن را عملــی میدانیــد؟

ایــن نکتــه را بایــد بگویــم کــه در حــال حاضــر چیــزی بــه نــام خــط هشــت
نداریــم و مســیر فــرودگاه حضــرت امــام (ره) ادامــه خــط یــک اســت پــس
خــط هشــت وجــود نــدارد .از طــرف دیگــر یــک خــط متــرو نمیتوانــد هفتــاد
یــا هشــتاد کیلومتــر باشــد بــرای همیــن ایســتگاه شــاهد بایــد یــک ایســتگاه
تبادلــی شــود تــا مســیر فــرودگاه نیــز از آنجــا آغــاز گــردد .اصــا قــرار بــر آن
شــد کــه نــوع قطــار نیــز تفــاوت داشــته باشــد کــه فعــا البتــه متفــاوت نیســت.
قطــاری کــه بــه فــرودگاه مـیرود بایــد جــای چمــدان و محــل ایســتادن داشــته
باشــد و نــوع ســاختارش فــرق دارد.
بــرای راهانــدازی خطــوط معمــوال یــک ســری مطالعــات مبــدا و مقصــد صــورت
میگیــرد ،ســپس محــل ایســتگاهها و همچنیــن تقاطعهــا و تبادلهــا
مشــخص میشــود .ایــن کار بــرای خطــوط جدیــد صــورت گرفتــه و مطالعاتــی
توســط یــک مشــاور خارجــی بــه صــورت جوینــت بــا مشــاور داخلــی کشــور
انجــام شــده اســت ،آنهــا بــرای چهــار خــط دیگــر یعنــی  10 ،9 ،8و 11

پیشــنهاد دادنــد .گزارشهــای مربوطــه آمــاده شــده اســت و بایــد بــرای تاییــد
بــه شــورای شــهر و شــورای حمــل و نقــل و ترافیــک تهــران بــرود و ســپس
بــر اســاس اولویتبنــدی ســاخته شــوند .ایــن خطــوط جدیــد قطعــا نقاطــی
را پوشــش میدهنــد کــه زیــر پوشــش خطــوط فعلــی متــرو نیســت و جدیــد
التاســیس اســت بــه عنــوان مثــال منطقــه  22و حوالــی پــارک چیتگــر کــه در
هنــگام شــکلگیری طــرح اولیــه متــرو مســکونی نبــوده اســت.

بــه صــورت اســتاندارد و مطابــق مطالعــات انجــام شــده هــر خــط متــرو تهــران
روزانــه میتوانــد حــدود یــک میلیــون مســافر جــا بــه جــا کنــد .زمانــی کــه
خطــوط کامــل شــود ایــن سیســتم بــه صــورت شــبکهای کار خواهــد کــرد،
یعنــی مســافری کــه از یــک ایســتگاهی وارد شــود معمــوال متوســط بــا دو و نیم
ســفر بــه مقصــد خــود میرســد .وقتــی شــبکه متــرو کامــل و ارتباطــات برقــرار
شــود قطعــا تعــداد مســافران مــا بیشــتر میشــوند و تراکــم مســافران در برخــی
از خطــوط نیــز کمتــر خواهــد شــد .هــم اکنــون فــرض بفرماییــد کــه میــدان
چیــذر بــا متــرو ارتبــاط نــدارد و مــردم بایــد بــه ایســتگاهی نزدیــک در خــط
یــک بیاینــد امــا وقتــی خطــی بــرای میــدان چیــذر احــداث شــود ایــن ازدحــام
از آن ایســتگاه برداشــته شــده و در ســطح شــبکه توزیــع میشــود ،در نتیجــه
هــم شــبکه آرامتــر شــده و هــم مــردم بــه مقصدشــان میرســند و همچنیــن
پوشــش سیســتم مــا بیشــتر خواهــد شــد.

بگذاریــد تیتــری را برایتــان بخوانــم از روزنامــه اطالعــات در
تاریــخ  20شــهریور « 1337بــه وســیله متــرو شــهر ری بــه
شــمیران متصــل میشــود ».از ســویی برخــی منابــع نقــل
کردهانــد کــه نقش ـههای متــرو پــس از انقــاب گــم شــد و از
انبــار یــک میــوه فروشــی ســر در آورد .صحــت ایــن موضــوع
را تاییــد میکنیــد؟

موضــوع گــم شــدن نقشــهها جــوک اســت! مگــر میشــود تنهــا یــک نقشــه
وجــود داشــته باشــد؟ وقتــی مشــاور نقشـهای را طراحــی کــرده ،در نســخههای
مختلــف و بــه مکانهــای مختلفــی از جملــه وزارت کشــور ،متــرو تهــران و...
فرســتاده اســت .طــرح اول متــرو بــه اواخــر دهــه چهــل بــاز میگــردد؛ در ســال
 54نقشــه متــرو قطعــی شــد و از ســال  56کار ســاخت آن آغــاز شــد .حــال
آیــا ممکــن اســت کــه ســاخت متــرو معطــل یــک بــرگ نقشــه در یــک میــوه
فروشــی بــوده باشــد؟

امــا اصــل ایــن را قبــول داریــد کــه ایــن خطــوط مربــوط بــه
ســالیانی دور اســت؟

همه جا همینطور است؛ مگر خطوط مترو لندن مربوط به  130-120قبل نیست؟
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قبــول دارم امــا ســوالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت
کــه وقتــی ایــن نقشــهها بــه زمــان ســاخت رســید ،بــه روز
رســانی شــد؟ آیــا افزایــش جمعیــت در کالن شــهر تهــران در
نظــر گرفتــه شــده بــوده اســت؟ مشــاهده میشــود کــه عــرض
ســکوی ایســتگاهی مثــل هفــت تیــر از تئاتــر شــهر کمتــر
اســت .یــا در ورودی تئاتــر شــهر تراکــم شــدید را داریــم .در
خــط یــک دروازه دولــت فقــط یــک داالن داریــم و...
هــر ایســتگاه متــرو یــک ظرفیتــی دارد ،فــرض کنیــد  40هــزار مســافر
در روز .بــر اســاس  40هــزار مســافر طــی  16ســاعت حســاب کردهانــد و
گفتهانــد کــه ســکو بایــد قابلیــت پذیــرش حداکثــر  3هــزار مســافر در ســاعت
داشــته باشــد بنابرایــن ایــن مــوارد حتمــا مطالعــه شــده اســت .معمــوال و تــا
جایــی کــه مــن میدانــم عــرض ســکوهای مــا  3.5متــر اســت شــاید در
ایســتگاههای جدیــد ،مقــداری افزایــش یافتــه باشــد .عــاوه بــر ایــن ،بحــث
 Head Wayمطــرح اســت کــه بایــد  2تــا  2.5دقیقــه باشــد درحالــی کــه
االن  3.5تــا  4دقیقــه اســت و برخــی خطــوط بــه  8دقیقــه نیــز میرســد امــا
در پیــک بایــد  2دقیقــه باشــد .ســومین دلیــل عــدم کامــل شــدن خطــوط
اســت ،اگــر خطــوط کامــل شــود ایــن ازدحــام وجــود نخواهــد داشــت.
بنابرایــن اگــر  Head Wayکــم شــود و تعــداد قطارهــا نیز بیشــتر شــود ،مســافر
کمتــری روی ســکو میمانــد ،البتــه برخــی مواقــع تراکــم وجــود دارد .در ژاپــن،
چیــن و ...نیــز ایــن امــر وجــود دارد و یــک ســری نگهبــان هســتند کــه آدمها را
بــه درون قطــار فشــار میدهنــد .پــس بنابرایــن هرچقــدر هــم ســکو را وســیع
فــرض کنیــد در برخــی مواقــع بنــا بــه شــرایط و موقعیتهــای بــه خصــوص این
امــر متفــاوت اســت .بــه عنــوان مثــال اگــر فوتبالــی در اســتادیوم آزادی برگــزار
شــود در ســاعاتی بــه خصــوص ممکــن اســت ایســتگاه آزادی تراکــم زیــادی
داشــته باشــد امــا صرفــه اقتصــادی نــدارد کــه بــرای یکــی دو مناســبت در ســال
ســکوی ایســتگاه آزادی را بــزرگ طراحــی کننــد .تنهــا کار ایــن اســت کــه اعزام
قطــار را بــه محــل بیشــتر کننــد .برخــی مواقــع نیــز میتواننــد از بــاال مســافر
را کنتــرلکننــد تــا روی ســکو نیایــد .ایــن مــوارد معضــل نیســت و هرجایــی
ممکــن اســت رخ دهــد .امــا طراحــی ایســتگاهها و خطــوط مــا همگــی از روی
حســاب و کتــاب بــوده اســت.

یعنـی بـه مـرور کـه هـم اقبـال بـه حمـل و نقـل ریلی بیشـتر
میشـود و هـم جمعیـت تهـران افزایـش پیـدا کند ،ایسـتگاهها
میتواننـد خـود را بـا جمعیـت منطبـق کنند؟
اشــاره کــردم کــه بــا پاییــن آوردن  ،Head Wayتکمیــل خطــوط و کامــل
کــردن دسترس ـیها ایــن اتفــاق رخ خواهــد داد .متــروی تهــران بــرای حــدود
 10میلیــون ســفر در روز طراحــی شــده اســت.
بیــن ســفر و مســافر تفــاوت وجــود دارد .مســافر کســی اســت کــه وارد میشــود
و میتوانــد بیــن چنــد خــط بچرخــد و چنــد ســفر انجــام دهــد .در حــال حاضــر
و در متــروی تهــران یــک مســافر بــه طــور متوســط  1.6ســفر انجــام دهــد.
بنابرایــن متــرو تهــران بــرای  10میلیــون ســفر طراحــی شــده اســت و هنگامــی
کــه خطــوط متــرو کامــل شــود حتمــا جــواب خواهــد داد.

بــه هنــگام طراحــی ایســتگاهها آیــا بحــث جانمایــی مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت؟ بــه عنــوان نمونــه حقانــی و همــت
را مثــال میزنــم کــه در ایــن بیــن ایســتگاه همــت بســیار
کــم تــردد اســت یــا بــاغ کتــاب کــه چندســالی از افتتــاح آن
میگــذرد فاصلــهای نســبتا زیــاد بــا ایــن دو ایســتگاه دارد
بــه طــوری کــه در هــوای گــرم نمیتــوان بــه راحتــی ایــن
فاصلــه را طــی کــرد .وقتــی مطالعــات صــورت میگرفــت

بــه نزدیکــی ایســتگاهها فکــر شــده بــود؟ یــا نمونــه دیگــر
تجریــش اســت کــه فاصلــه و عمــق زیــادی دارد و برخــی
ترجیــح میدهنــد در ایســتگاه قیطریــه پیــاده شــوند.
جانمایــی ایســتگاه حتمــا از روی حســاب بــوده اســت و محلهــای تجمــع مــردم
و مناطــق مســکونی و ...مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در مــورد همــت و
حقانــی کــه اشــاره کردیــد بایــد بگویــم کــه بــاغ کتــاب دو ســال قبــل افتتــاح
شــد و محــل ایــن ایســتگاه قبــل از انقــاب جانمایــی شــد یعنــی حــدود چهــل
و چنــد ســال قبــل .آنجــا خــارج از شــهر بــود و تپههــای عبــاس آبــاد امــا چــون
مطالعــه کــرده بودنــد و قــرار بــود کــه آنجــا یــک ســری محلهایــی ســاخته
شــود ایســتگاه همــت و حقانــی جــا نمایــی شــد .بنابرایــن بــاغ کتــاب بایــد خود
را نزدیــک ایســتگاه متــرو میســاخت .ولــی قطعــا محلهــای ایســتگاهها هــم
خــط و هــم ایســتگاه بــر اســاس تجمــع مــردم ســاخته شــده اســت.

آیــا ایــن نشــان نمیدهــد کــه یــک ناهماهنگــی میــان
دســتگاه متــرو و مجموعههــای شــهرداری وجــود داشــته
اســت؟ شــهرداری نمیتوانســته ایــن مشــورت را از متــرو
بگیــرد کــه بــاغ کتــاب را چگونــه طراحــی کنــد؟
ایســتگاه ســاخته شــده بــود .حتمــا بــاغ کتــاب یــا ســایر محلهــا امــکان ایــن
را نداشــتند در نقطــه دیگــر ســاخته شــوند و یــا زمینــی آزاد نداشــتند .در ایــران
برخــی از مکانهــای تجــاری از متــرو درخواســت کردهانــد کــه پنجــاه یــا صــد
متــر تونــل بســازند تــا بــه متــرو وصــل شــوند .درکشــورهای دیگــر بــه ایــن
صــورت اســت کــه مجتمعهــای ایســتگاهی هزین ـهای را بــه متــرو میدهنــد
تــا ورودیای نزدیــک آنهــا ســاخته شــود یــا توســط تونــل و زیــر گــذر بــه
ایســتگاه وصــل شــوند.
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درباره ایستگاه تجریش چطور؟

دربــاره تجریــش نیــز کــه گفتیــد عمــق آن زیــاد اســت و برخــی ترجیــح
میدهنــد از ایســتگاه قیطریــه اســتفاده کننــد .بایــد بگویــم کــه ســاخت ایــن
ایســتگاه نیــز از روی حســاب اســت امــا برخــی اطــاع ندارنــد و گلهگــذاری
میکننــد .در متــرو تهــران و ســایر متروهــا حداکثــر شــیبی کــه قطــار میتوانــد
از آن عبــور کنــد  5درصــد اســت زیــرا فشــاری روی ترمــز وارد میشــود و ایــن
فشــار نبایــد ســبب گــرم شــدن ترمــز شــود و قطــار بایــد قابلیــت ترمــز داشــته
باشــد 2000 .مســافر در هــر قطــار متــرو وجــود دارد .هــر واگــن با مســافر30تن
اســت .ایــن عــدد ضــرب در هفــت بــه  250تــن بــرای هــر قطــار میرســد.
فشــار ترمــز بایــد طــوری باشــد کــه قطــار در عــرض  30-20متــر توقــف کنــد.
بنابرایــن اگــر شــیب را بگذارنــد  30درصــد دیگــر قطــار چطــور میتوانــد توقــف
کنــد؟ انتهــای تهــران مســطح اســت بــا شــیب  5درصــد کــه بیایــد زیر ایســتگاه
تجریــش میرســید کــه عمــق آن  50-45متــر اســت .ایــن امــر دســت مــا
نبــوده اســت مــا رعایــت اســتاندارد را کردهایــم .از ســویی ارتفــاع برخــی از
ایســتگاهی مــا بســیار کــم اســت .متوســط عمــق مــا بیــن  15تــا  18متر اســت.
یــک ایســتگاه میشــود قســمت جنــوب مثــل فتحآبــاد و  ...کــه هــم ســطح بــا
زمیــن اســت و یــک ســوی دیگــر کــه میشــود تجریــش.

آیــا ایمنــی ایســتگاهی چــون تجریــش را تضمیــن میکنیــد؟
فــرض کنیــد در آن عمــق زلزلــه بیاید و مســافران در ایســتگاه
حضور داشــته باشــند.

متــرو تهــران بــر اســاس اســتاندارد و بــرای حــدود  9درجــه ریشــتر طراحــی
شــده اســت .در نظــر داشــته باشــید زمیــن لــرزه ســاختمانهای بلنــد را بــه
هــم میریــزد امــا وقتــی ســازهای زیــر زمیــن و توســط خــاک محصــور شــده
باشــد اگرچــه لطمــه میخــورد ،امــا ایــن محصــور بــودن جلــوی تخریــب را
میگیــرد .در جریــان انفجــار برجهــای دوقولــو در نیویــورک نیــز شــدت
انفجــار ســاختمانها را تخریــب کــرد امــا متــرو قابــل ســرویسدهی بــود.
متــرو تهــران یکــی از محلهــای پدافنــد غیــر عامــل و ســرویس دهــی بــه افــراد
در زمــان زمیــن لــرزه و مســائل دیگــر اســت .بنابرایــن بــه نحــوی ســاخته شــده
کــه بتوانــد بســیار امن باشــد.

اشـاره کردید کـه در برخی کشـورها پول میدهند تـا مجتمعها
بـه متـرو اتصـال پیدا کننـد؛ به نظـر میرسـد این تجربـه را در
تهـران و برای ایسـتگاههای شـریعتی و میرداماد نیـز داریم.

ایـن مـوارد فـرق میکننـد .در دو مـوردی که گفتید ایسـتگاه را سـاختند و مترو

بـرای آن یک ورودی در سـاختمان گذاشـته اسـت امـا برخی اوقات سـاختمان و
یـا مجتمع از ایسـتگاه مترو دور اسـت؛ به عنـوان مثال 150متر فاصلـه دارد .این
مجتمعها مجوز میگیرند تا به وسـیله تونل به مترو وصل شـوند .وقتی سیسـتم
حمـل و نقـل عمومـی نزدیک یک مجتمع باشـد باعـث ایجاد ارزش افـزوده برای
آن مجتمـع نیـز خواهـد شـد .بنابرایـن مجتمعهـا تمایل زیـادی دارند کـه مترو
یـک ایسـتگاه نزدیـک آنهـا بسـازد .به عنـوان مثال تصـور کنید متوسـط تعداد
مسـافران یک ایسـتگاه در روز  40هزار نفر اسـت .در حالت عادی اگر  12سـاعت
بگیریـم هـر سـاعت  5-3هزار نفر میشـود؛ کـدام مجتمع تجـاریای نمیخواهد
در سـاعت  5هـزار نفـر از آن بازدیـد کننـد؟ بـا ورود  10درصـد از ایـن آدمها به
مجتمـع ،سـاعتی  500مسـافر بـه آن وارد خواهد شـد و  10درصـد از این تعداد
اگـر خریـد کنند میشـود سـاعتی  50مسـافر .پس به نفـع این مجتمعها اسـت
کـه اجـازه دسترسـی بدهند و حتـی به مترو پـول بدهند تا مسـیر دریافت کنند.

ایـن تجربـه میتوانـد در خطـی کـه بـرای منطقـه  22طراحـی
میشـود بـه کار بـرود؟ به خصـوص کـه در آن مناطـق مالهای
تجـاری زیـادی داریم.

بلــه؛ البتــه در عین حال مترو هم یک ســری محدودیتهــا دارد و دلیلی ندارد که
هرچیــزی کــه آنهــا گفتند عملی شــود .فاصلــه بین ایســتگاهها مطرح اســت و...

بودجـه متـرو به ویـژه در حوزه سـاخت چگونه تامین میشـود؟

بودجــه ســاخت بایــد از طریــق شــهرداری و دولــت تامیــن شــود بــه ایــن
صــورت کــه آنهــا پــول میدهنــد و مــا پــروژه را میســازیم .در ابتــدا قــرار
بــود  50درصــد را دولــت بدهــد و  50درصــد دیگــر را شــهرداری امــا دولــت بــه
دلیــل معضــات مالــی درصــد خــود را کــم کــرده و بــه عــدد خیلــی پایینتــری
رســانده اســت امــا شــهرداری همچنــان تامیــن میکنــد .البتــه شــهرداری چــون
شــرکتها و مجموعههــای مختلفــی در زیــر مجموعــه خــود دارد نمیتوانــد
همــه بودجــه متــرو را بدهــد .هــم اکنــون شــهرداری تــا حــدودی کمــک
میکنــد ،دولــت نیــز نســبتا کمــک میکنــد و مــا نیــز بــه ســمت انتشــار اوراق
مشــارکت پیشــرفته ایــم کــه انشــااهلل انتشــار اگــر اوراق مشــارکت کامــل شــود
بتوانیــم پــول آن را بــه توســعه خطــوط متــرو برســانیم .در ایــن بــاره قدمهــای
خوبــی برداشــته شــده و بــه زودی نتیجــه خواهــد گرفــت .در عیــن حــال بحــث
فاینانــس هــم وجــود داشــته اســت کــه بنــا بــه دالیلــی مطــرح نیســت.

با مشکالت تحریم و ...آیا فاینانس امکانپذیر است؟

اگر اجرایی شود بیشتر در جهت تامین تجهیزات و واگنها خواهد بود.
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در ایــن مــدت افزایــش نــرخ ارز روی قطعاتــی که از خــارج وارد
میشــود تاثیــر گذاشــت .شــهرداری ایــن امــر را میتوانــد
مدیریــت کند؟

مثــل همــه قســمتها وقتــی پــول ارزشــش از دســت رفتــه باشــد ،دسترســی
بــه امکانــات نیــز کمتــر میشــود؛ در ایــن شــرایط یــا بایــد حــد بودجــه را
باالتــر بیاورنــد یــا تامیــن محدودتــر میشــود .ایــن تامیــن تــا بــه حــال انجــام
شــده اســت ،حتــی وقفــه در تامیــن تجهیــزات بــه خاطــر همیــن تغییــرات نــرخ
ارز بــوده اســت امــا بــه هــر حــال تامیــن صــورت گرفتــه اســت.

چرخــه حیــات قطارهــای مــا چقــدر اســت؟ هنــوز قطارهــای
نســل یــک بســیار زیــاد هســتند ،بعضــی از اینهــا تهویــه
ضعیفــی دارنــد و برخــی بــه هنــگام ترمــز ســر و صــدای زیــاد
و گــوش خراشــی بــه راه میاندازنــد .اینهــا االن بیســت
ســال اســت کــه فعالیــت میکننــد ،چنــد ســال دیگــر از
عمرشــان باقــی مانــده اســت؟

بــر اســاس مطالعاتــی کــه زمــان راهانــدازی انجــام شــد ،طــول عمــر یک قطــار را
حــدود  30ســال در نظــر گرفتنــد و بعــد از ایــن مــدت بــه اصطــاح "رایـتآف"
میشــود .در حــال حاضــر ایــن قطارهــا تامیــن و نگهــداری میشــود و ایمــن
هســتند .در زمینــه تهویــه نیــز بایــد گفــت ســری اول اصــا کولــر نداشــت و این
کولــر را شــرکتهای ایرانــی روی قطارهــای نســل اول گذاشــتند کــه هنــوز هــم
خــوب کار میکنــد .اگــر بعضــی وقتهــا کشــش کــم اســت بــه خاطــر ازدحــام
جمعیــت اســت .امــا بــرای "آف پیــک" سیســتم بــه خوبــی کار میکنــد .البتــه
بایــد توجــه داشــت کــه در چنــد موقعیــت از جملــه ازدحــام ،فصــل گرمــا و
حرکــت روی زمیــن کشــش کولــر کمتــر خواهــد شــد.
صــدای ترمزهــا نیــز ممکــن اســت بــه خاطــر لنــت باشــد؛ اینهــا بایــد کنتــرل
شــود و البتــه ایــن کنتــرل صــورت میگیــرد کمــا اینکــه چرخهــا نیــز بعــد از
مدتــی کنتــرل میشــود ،ایــن کنتــرل بــرای هــر چهــار چــرخ اعمــال میشــود
تــا خوردگیهــا تــراش پیــدا کنــد.

متــرو وســیلهای جدیــد بــرای تهــران اســت کــه پدیدههایــی را
هــم بــا خــود بــه وجــود آورده اســت؛ محلههــا را پیونــد زده اســت،
دستفروشــی را رایــج کــرده اســت ،فرهنــگ ســوار شــدن جــا
نیفتــاده و ...در ایــن میــان انــگار آمــوزش یــک حلقــه مفقــوده در
کنــار ایــن وســیله نوظهــور اســت.

آیــا متــرو تهــران بایــد جامعــه ســاکن شــهر را آمــوزش بدهــد .متــرو تهــران در
زمینــه ســاخت و ســپس آمــوزش پرســنل خــود وظیفــه دارد .اینکــه درب اول

بــاز شــود و ...ســعی کردیــم نکاتــی را بگوییــم و روی زمیــن هــم فلــش زدهایــم.

امـا بـه نظـر میرسـد در زمینه آمـوزش بـه کارکنان هـم ضعف
وجود دارد ،مثال در همین دروازه دولت ،دو نفر روی سـکو هستند
و از سـویی جمعیـت از داالنها به سـمت برخی واگنها سـرازیر
میشـود ،اما ایـن افراد در قسـمت دیگری از سـکو قـرار دارند.

مـن بـا ایـن حـرف موافـق نیسـتم .نیروهـای مـا روی سـکو قـرار نیسـت مـردم
را آمـوزش بدهنـد و روی سـکو اصلا نبایـد نیـرو داشـته باشـیم .نیـرو در ابتـدا
و انتهـای سـکو میایسـتد کـه یـک زمـان کسـی جلـوی قطـار نپـرد و بتـوان
جلـوی ایـن اتفـاق را بگیرد .مردم خودشـان باید خودشـان را کنتـرل کنند .قبال
حتـی مـورد داشـتیم نیـروی ما آمده جلـوی ازدحـام مـردم را بگیرد اما با فشـار
جمعیـت داخـل قطـار رفتـه و ایسـتگاه بعد پیاده شـده! وقتـی  2000تـا 3000
نفـر در یـک ایسـتگاه هسـتند نیـرو نمیتوانـد کاری بکنـد و همانطـور که گفتم
بایـد  Head Wayقطارهـا را کـم و شـبکه را کامل کرد تا جمعیت متعادل شـود.

توزیع جمعیـت در ایسـتگاهها را بـراورد کردهاید؟ زیرا بیشـترین
حـد جمعیـت جلـوی داالنها تجمـع مییابـد و واگنهایـی خاص
شـلوغتر میشـوند.

اســتاندارد ایــن اســت کــه بــرای ورود بــر هــر ســکو دو داالن وجــود باشــد .از
ســوی دیگــر دو نــوع قطــار وجــود دارد ،قطارهــای هفــت واگنــه و قطارهــای
هشــت واگنــه کــه در حــال حاضــر همــه قطارهــای متــرو تهــران هفــت واگنــه
اســت کــه بــرای هفــت واگنــه طــول ســکو  140متــر اســت زیــرا طــول هــر
واگــن  20متــر اســت کــه هفــت ضــرب در  20میشــود  140 .140را تقســیم
بــر  3کنیــد کــه چهــل و چنــد متــر میشــود .مــا ســکو را بایــد بــه ســه قســمت
تقســیم کنیــم؛ دو ورودی و فاصلــه بیــن کــه معمــوال باالنــس توزیــع نیــز همین
اســت .واگــن اول و دوم مختــص خانمهاســت کــه مکزیکــو ســیتی و ژاپــن نیــز
ایــن طــرح را از روی مــا اجــرا کردنــد .اجبــاری هــم وجــود نــدارد کــه خانمهــا
در واگــن دیگــر نرونــد .از ســویی جمعیــت ورودی بــه ایســتگاه به دلیلــی ترجیح
میدهنــد کــه هنــگام ورود بــه دربــی که جلــوی خــود دیدنــد وارد شــوند .قاعده
ایــن اســت کــه توزیــع نرمال باشــد و یکــی از دالیلــی که متــرو دنبــال قطارهای
یکپارچــه بــود همیــن تنظیــم "لــود" جمعیت اســت کــه در داخل توزیع شــوند.

در مــورد دستفروشــی بایــد گفــت کــه ایــن امــر یــک معضــل اجتماعــی اســت
و متــرو درگیــر ایــن معضــل شــده اســت .طــی تماسهایــی کــه بــا هنــد و
امریــکای التیــن داشــتیم چنــد راهــکار دادنــد امــا گفتنــد کــه نمیتــوان ایــن
را حــل کــرد .یکــی از راههــا ایــن بــود کــه اطــراف ایســتگاه بــه اینهــا غرفــه
بدهنــد .مســئله ایــن اســت کــه بایــد شــغل در جامعــه ایجــاد کــرد کــه افــراد به
دستفروشــی روی نیاورنــد و از ســویی دیگــر نیــز فرهنــگ مــردم بایــد بــاال بــرود
زیــرا مــا فرهنــگ ترحــم داریــم .مگــر دستفروشــی ســر چهــارراه نیســت چــرا
کســی آنجــا اشــکال نمیگیــرد؟ مــردم بایــد بفهمنــد کــه از ســر ترحــم کمــک
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کننــد یــا نــه .کارهایــی انجــام شــده امــا نمیتــوان بیشــتر از ایــن اقــدام کــرد.
نمیتــوان جلــوی دســت فروشهــا را گرفــت .یــک زمــان خواســتند جلوگیــری
کننــد و یکــی از اینهــا پریــد جلــوی قطــار و نزدیــک بــود جانــش را از دســت
بدهــد؛ در ایــن صــورت متــرو بایــد دیــه فــرد را بدهــد و مامــور ســکو نیــز
احســاس گنــاه میکنــد .در نتیجــه بایــد آگاهــی مســافر بــاال بــرود.

جایـگاه متـرو را از نظـر جهانی در چـه رتبـهای میدانید و پیش
بینـی خودتان بـه عنوان کسـی که در متـرو دخیل بـوده چقدر
طول میکشـد شـبکه داخلی بـه حومه اتصـال یابد؟

اینکــه شــبکه داخلــی بــه حومــه اتصــال پیــدا کنــد وظیفــه مــا نیســت و حومــه
بــه راهآهــن واگــذار شــده اســت .بــرای شــهرهای اقمــاری اگــر بــه مــا پــول
بدهنــد ایــن خطــوط را میســازیم ،بــه شــرطی کــه دولــت پولــش را بــه مــا
بدهــد و اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد وظیفــه ســاخت بــا راه آهــن خواهــد بــود.

در زمینـه جایـگاه متـروی تهـران هـم بایـد بگویـم کـه دیـر شـروع کردیـم امـا
خـوب شـروع کردیـم .متـرو لنـدن  130سـال اسـت کـه پیشـینه دارد .متـرو
تهـران امـا بـا  21سـال تجربـه هـم اکنـون بـاالی  750میلیون سـفر سـالیانه را
ثبـت کـرده اسـت .طـی  20سـال گذشـته تقریبـا  10برابـر جمعیـت ایـران جا
بـه جـا کـرده ایـم و روزی  2/5میلیـون سـفر داریـم .از ایـن جهت رتبـه متروی
تهـران در جهـان  13-12اسـت و همچنیـن از هـر نظـر از جملـه مسـافر ،طـول

خطـوط ،تعـداد ایسـتگاه و خطـوط رتبـه متـرو تهران زیـر  20اسـت و در برخی
مـوارد نیـز در منطقـه نفـر اول هسـتیم .از جهت تمیزی ایسـتگاه نیـز رتبه مترو
تهـران زیـر  10اسـت و بـه طـور متوسـط  10آثـار هنری در هـر ایسـتگاه داریم.
دربــاره زمــان مــورد انتظــار بــرای ســاخت خطــوط جدیــد نیز بایــد بگویــم که به
طــور کلــی هــر خــط  20کیلومتــری حــدود  4-3ســال طــول میکشــد .هــر 20
کیلومتــر بــه طــور متوســط  20ایســتگاه دارد کــه زمــان متوســط بــرای ســاخت
هــر ایســتگاه  18-16مــاه اســت .حــال اگــر فرایند ســاخت بــه صورت هــم زمان
شــروع شــود و بــه شــرط تامیــن مالــی ،یک خط حــدود  4ســال زمــان الزم دارد.
تجربـه ایـن نکتـه را بـه مـا داده اسـت کـه هر  4خـط را همزمـان شـروع نکنیم
بلکـه روی یـک پـاره خـط تمرکز کنیـم .در این صـورت میتوانیم طی  10سـال
اینـده بـه  9میلیـون سـفر برسـیم .خـط  6و  7کـه کامـل شـود تعداد سـفر نیز
بیشـتر خواهد شـد.
ایــن نکتــه را بگویــم کــه متــرو بــه سیســتمی نیــاز دارد کــه بــه آن سیســتم
تغذیــه ( )Feederمیگوینــد کــه ایــن سیســتم شــامل بــی آر تــی ،ترامــوا و...
میشــود؛ مــا بایــد یــک ســری خطــوط مرتبــط داشــته باشــیم کــه مســافر را
تــا ایســتگاه متــرو توزیــع کنــد .ظرفیــت جابــه جایــی مســافر بــر اســاس فرمول
 PPHDمحاســبه میشــود ،یعنــی .Direction, Hour, Per, Passenger
ســرفاصله قطــار بایــد دو دقیقــه باشــد یعنــی در ســاعت و در یــک جهــت بایــد
 30قطــار عبــور کنــد ،هــر قطــار هــم  2000نفــر ظرفیــت داشــته باشــد چیــزی
برابــر بــا  60هــزار نفــر میشــود ،یعنــی در ایســتگاه و طــی یــک ســاعت بایــد
 60هــزار نفــر جــا بــه جــا شــوند .بــرای متــرو عــدد  60هــزار ایــدهآل اســت.
ایــن سیســتمهای بــه اصطــاح فیــدر میتواننــد در رســاندن مســافران بــه
ایســتگاههای متــرو کمــک کنــد.
و آن وقــت آیــا شــهری همچون تهــران میتواند تراموا داشــته باشــد؟
ظرفیــت ترامــوا کــم اســت امــا میتوانــد بــه صــورت فیــدر باشــد مثــا از
دریاچــه چیتگــر تــا ارم ســبز .بــرای بــازار نیــز طــرح آن وجــود داشــته اســت
امــا هنــوز اجــرا نکــرده انــد .البتــه در مرکــز شــهر نمیتــوان سیســتم حمــل و
نقــل بــزرگ داشــت امــا چــون ترامــوا وســیلهای کــم عــرض اســت بنابرایــن در
مرکــز شــهر اجرایــی خواهــد بــود.
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پلچندمنظورهاستوراستروم
THE STORSTROM BRIDGE
نوشته :نیلز گوتلیب ،مدیر پروژه (ساخت)
ویبکه شیلر سورنسن ،مشاور حقوقی
ترجمه و تنظیم  :هیئت تحریریه
By:
)- Niels Gottlieb, Project Manager(CONSTRUCION
- Vibeker Shioler Sorensen, Legal Counsel
)(NETLIPSE, OSLO, NOVEMBER 12, 2018

Location / Background
پل اسـتور اسـتروم مناطق زیلند و فالسـتر در دانمارک را از
طریـق جـاده و ریل به یکدیگـر متصل مینمایـد .خط ریلی
Bridge
connects
Theکشـورهای
Storstrømمرکزی و
شـبکه راه آهن بیـن اروپای
بخشـی از
 1937سـاخته
موجود در سـال
باشـد .پل
اسـکاندیناوی می
Zealand
and
Falster
شـده بود که در آن زمـان طوالنی ترین پل راه آهن یک خطه
در اروپـا بـود .تعمیر این پل قدیمـی مقرون بـه صرفه نبود.

Part of railway line between Cen
استروم
Scandinaviaاستور
پروژه جایگزینی پل
Europe
and

Sweden

Zealand

در ایـن پـروژه پل جدید جادهای و ریلی اسـتور اسـتروم ،جایگزین
پل قدیمی اسـتور استروم میشـود .ویژگیهای این پل عبارتند از:

Existing bridge was built in 1937
• Longest bridge : in
Europe at th
مشخصات
طول  3.840متر
• Single track railway
عرض  24متر
• Repair of the old bridge not fe
دو خط ریلی

سرعت قطار مسافربری  200کیلومتر در ساعت
جاده دو خطه با سرعت 80کیلومتر در ساعت
راه پیادهرو و دوچرخه رو
بودجه حدود  4/1میلیارد کرون دانمارک (حدود  649میلیون
دالر آمریکا)

Femern Belt Link

Germany
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Storstrøm Bridge Replacement Project

تاریخهای مهم:

دستور ساخت :ما ه مه 2015
آغاز ساخت2018 :

افتتاح پل( 2022 :افتتاح راه آهن)2023
پروژه شامل تخریب پل قدیمی میباشد.

ویژگیهای دهانه پل
عرشه پل سگمنتال بتنی (تک باکسی)
فاصله ستونها  80:متر ( 45عدد)
فاصله ستونها برای کشتی رانی 160:متر( 2عدد)
ارتفاع پل برای عبور کشتیها 26 :متر
راهآهن و جاده روی یک عرشه

Tender design - Cross Section

Single Box Girder
Railway and road on same girder

تصمیمات استراتژیک و انعقاد قرارداد

تصمیمــات اســتراتژیک در خصــوص پــروژه شــامل مــوارد
زیــر میباشــند:
بحث و گفتگو در مورد ویژگیهای فنی
بحث و گفتوگوی رقابتی
انتخاب نوع پیمانکاری :قرارداد طراحی و ساخت
انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه تخریب پل قدیمی
اکتبر  :2014بحث و گفتگوی فنی
فوریه  :2015انتشار آگهی پیمانکاری
ژوئــن  :2015اعــام  5پیمانــکار صالحیــت دار از میــان
 7پیمانــکار متقاضــی
ژوئیه  : 2016انتشار اسناد قرارداد
ژوئیه  :2017تحویل اسناد پیشنهادی
دسامبر  :2017امضای قرارداد برنامهریزیشده
تاریــخ واقعــی امضــای قــرارداد بــه صــورت مشــترک بــا
چنــد (پیمانــکار) کنسرســیوم  26 :فوریــه 2018

Span configuration
Concrete Box Girder

•

45 No. Viaduct Spans 80 m

•

2 No. Navigational Spans 160 m

•

Navigational Clearance 26 m

•

Single Box Girder
Railway and road on same girder
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انتخاب کنسرسیوم و انعقاد قرارداد
مشخصات کنسرسیومهای تایید شده اولیه و تایید نشده برای انجام پروژه در جدول ( )۱نشان داده شدهاند.
Choice of procedure and contract

Strategic decisions
Procurement procedure:
Technical dialogue
PQ
Competitive dialogue

Choice of contract:
Design-build contract

جدول  -1مشخصات کنسرسیومهای تایید شده اولیه و تایید نشده
ملیت
دانمارک ،آلمان ،فرانسه

کنسرسیومهای مورد تایید اولیه
Vinci Construction,Hochtief & MT Hojgaard

آلمان ،دانمارک

Per Aarsleff & Ed. ZUblin

اسپانیا ،بلژیک ،ایتالیا

Rizzani, Besix& Acciona

کره جنوبی ،اسپانیا

OHL & SK Engineering

ایتالیا

Itinera, Condotte &GLF

ملیت

کنسرسیومهای تایید نشده

آلمان ،هلند
چین

BAM Infra bv & Max Bögl International
China Communications Construction Company

چالشها و ریسکها در سلسله مراحل مناقصه پروژه

ت -تغییرات در ترکیب کنسرسیوم در خالل قرارداد

چالشها و ريسكها در سلسله مراحل انجام مناقصه پروژه عبارتند از:

الف -تغییرات تصمیمات سیاسی
در نتیجــه تغییــرات تصمیمــات سیاســی ،مقــرر شــد پــل اســتور اســتروم
بخشــی از یــک پــروژه بزرگتــر باشــد .ایــن پــل از طریــق تونــل "فهمــارن بلت"،
دانمــارک را بــه آلمــان متصــل مینمایــد.

الف -تغييرات تصمیمات سیاسی
ب -چالشهای قبل از امضای قرارداد
پ -همکاری با اتحادیههای کارگری
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Political decisions change

From a short schedule to a long schedule
The Storstrøm Bridge is part of a larger project
– the tunnel across Fehmarnbelt between Denmark and Germany

Animation Femern A/S

ب -چالشهای قبل از امضای قرارداد
تغییــرات در سلســله مراحــل امضــای قــرارداد در خــط زمانــی شــکل ( )1نشــان
داده شــده اســت.
26-02-2018

13-02-2018

امضای قرارداد انجام
میشود

دادگاهرم(ایتالیا)امضای
قرارداد توسط شرکت کندوته
را تصویب میکند

09-01-2018

06-12-2017

درخواست یک روزنامه در
مدیریتراههایدانمارک
اطالعپیدامیکندکهشرکت موردتحقیقدرخصوصفساد
درانتخابپیمانکارپروژه
کندوتهدرخواستتغییر
سیستممالیدادهاست.

23-02-2018

01-02-2018

11-01-2018

مهلت برای اعتراض
به وضعیت پروژه
پایان مییابد

اعالم نتایج بررسی اقتصاد و
امور مالی کنسرسیوم به کمیته
حمل و نقل

ارائه تجدید نظر فنی در
کل مناقصه توسط دادستان
کل به کمیته حمل و نقل

19-12-2017

تاریخ برنامهریزی شده
برای امضای قرارداد
کنسل می شود.

شکل  -1خط زمانی تغییرات در سلسله مراحل امضای قرارداد
زمینههـای تغییـر در کنسرسـیوم شـامل دسـتورالعمل سـال  2004دانمارک در
خصـوص علـل فسـاد در شـرکت کندوتـه اسـت کـه عضو کنسرسـیوم همـراه با
شـرکت ایتینـه را و جـی – ال – اف میباشـد .در قرارداد ریسـک اتهامات جنایی
در نظـر گرفتـه شـد و جملهای در مـورد خودپاکسـازی در قـرارداد اضافه گردید.
همچنین امنیت اضافی مالی توسـط ضمانت شـرکت مادر گنجانده شـده اسـت.
پ -همکاری با اتحادیههای کارگری
در قرارداد مقررات سازمان بینالمللی کار گنجانده شده است.
کارگران خارجی که در دانمارک کار میکنند ،باید ثبت نام شوند.
مقررات سالمتی و ایمنی دانمارک باید رعایت شوند.
از مراحل اول پروژه ،همکاری با اتحادیههای کارگری انجام شود.
بعد از امضای قرارداد ،همکاری با اتحادیههای کارگری ایجاد گردد.
ت -تغییرات در ترکیب کنسرسیوم در خالل قرارداد
بـا توجـه بـه ضرورتهـای پیش آمـده ،در خلال قـرارداد تغییرات چشـمگیری

در ترکیب کنسرسـیوم انجـام گرفت.

ویژگیهای طراحی پل

پــل اســتور اســتورم ،پلــی چنــد منظــوره اســت کــه بــرای اســتفاده خــودروی
شــخصی ،قطــار شــهری ،دوچرخهســوار و عابــر پیــاده طراحــی شــده اســت.
هــدف طراحــی ایــن پــل آفرینــش پلــی مــدرن و زیبــا در چارچــوب بودجــه
کلــی پــروژه میباشــد .مســیر انحنــا دار پــل و طراحــی دلنشــین ســتونهای
باریــک بــه پــل جذابیــت خاصــی میبخشــند .طــراح پــل "جســپر هنریکســن"
میگویــد" :پــل ســازهی ویــژهای در محیطزیســت اســت .پــل توانایــی
تعریــف مــکان را دارد و میتوانــد هویــت مهمــی بــرای یــک منطقــه و یــا
مــردم باشــد .طراحــی پــل بــر مبنــای نــگاه مــردم دانمــارک بــه زندگــی
اســت .شــهروندان معتقدنــد ســاخت سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی
برنامهریــزی شــده ،هوشــمند و ســازههای خــوب طراحــی شــده بایــد در
اولویــت باشــند .سیســتمهای حمــل و نقــل مناســب امکانــات ارتباطــات را
فزونــی میبخشــند و کیفیــت زندگــی مــردم را افزایــش میدهنــد .تحــرک و
دسترســی جنبههــای کلیــدی یــک جامعــه ســالم ،دموکراتیــک و زنــده اســت".

درسهای گرفته شده از پروژه
اهم درسهای گرفته شده از پروژه عبارتند از:
کلیه دستاندرکاران و ذینفعان پروژه را شناسایی کنید.
ارزیابی ریسک پروژه را چند بار تکرار کنید.
ارتباطات خوب بین اجزاء پروژه برقرار نمایید.
ارزیابـی فاکتورهـای اثـرات انسـان بـر محیطزیسـت ،شـامل
جمعیت ،مصرف سرانه و تکنولوژی را طبق فرمول زیر انجام دهید:

 I =P*A*Tاثرات= Iجمعیت= Pمصرف سرانه= Aتکنولوژی=T
ارزیابـی اثـرات پـروژه بـر محیط زیسـت بر اسـاس فرمـول IPAT

انجـام گرفته اسـت.

Sources:
-Niels Gottlieb, Vibeke Schioler Sorensen, The
Storsrom Bridge, NETLIPSE, Oslo, 12 November,
2018.
-Storstrom Bridge to be Denmark’s Third Longest,
WORLD HIGHWAYS, February 2018.
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طـرح تهـویه خط متـروی "نـــاکا" در استکهلـم
STOCKHOLM’S NACKA METRO LINE
VENTILATION PLAN

گردآورنده:هیئت تحریریه

Prepared by: Board of Editors

در تونلهــای خطــوط متــرو و ایســتگاههای متــرو هــوا دارای
آلودگیهــای مختلــف ،شــامل ذرات معلــق میباشــد .ذرات معلــق
اثــرات منفــی بــر ســامتی شــهروندان دارنــد .مدیریــت اســتان
اســتکهلم (ســوئد) اســتاندارد و مقــدار مجــاز ذرات معلــق در خطــوط
متــرو را بــه شــرح زیــر مشــخص نمــوده اســت:
 مقــدار مجــاز ذرات معلــق پــی -ام  10-حداکثــر  240میکرومتــر دریــک متــر مکعــب هــوا میباشــد.
 حداکثــر  ۱۷۵ســاعت در ســال ذرات معلــق در هــوا میتوانــدبیشــتر از مقــدار مجــاز باشــد.
از ایــن رو ،سیســتمی کــه بــرای تهویــه خطمتــرو انتخــاب میگــردد
بایــد نیــل به هــدف کیفیــت هــوا در ســکوهای ایســتگاههای متــرو را
امــکان پذیــر نمایــد .در ایــن طــرح راه حلهــای مختلــف تهویــه بــر
اســاس هــدف فوق مــورد بررســی و تجزیه و تحلیــل قرار گرفته اســت.

ویژگیهای تهویه شبکه قطار شهری
جریــان هــوا ناشــی از حرکــت قطارهــا در سیســتم تونلهــا و تولیــد ذرات
معلــق ،نقــش مهمــی در تهویــه و کیفیــت هــوای تونلهــا و ایســتگاههای
شــبکه قطــار شــهری دارنــد .فاکتورهایــی کــه بــر تهویــه تونــل و ایســتگاهها
اثــر دارنــد در شــکل ( )1نشــان داده شــده انــد .هــدف اصلــی تهویــه تامیــن
کیفیــت خــوب هــوا در ایســتگاهها و تــا حــدودی در تونلهــا میباشــد.
همچنیــن امــکان کنتــرل دمــای هــوا نیــز بایــد فراهــم شــود .مهمتریــن منبــع
آلــوده کننــده ،تولیــد ذرات معلــق بیــن چــرخ و ریـل میباشــد .ســایر منابــع
شــامل منابــع کالســیک آلــوده کنندههــا ماننــد مــردم و مصالــح ســاختمانی
میباشــند .ویژگیهــای مهــم تهویــه قطــار شــهری شــامل تامیــن هــوای
تــازه در ســکوی ایســتگاه ،تهویــه خــوب در تونلهــا و شــفت بــرای تعویــض
هــوا و متعــادل کــردن فشــار هــوا میباشــند.

 -1حرکت قطار -2 ،تهویه مکانیکی -3 ،کوران هوا بر اساس ارتفاع و اختالف دما در سیستم تونلها -4 ،باد -5 ،فشار متغیر بارومتر(فشار کم و فشار باال)
شکل -1ویژگیهای تهویه و تعویض هوا
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طرح تهویه
راهحلهــای تهویــه در راســتای نیــل بــه هــدف کیفیــت هــوا در ایســتگاههای
متــرو عبارتنــد از:
سکوی تهویه عمومی (تهویه مکانیکی  /فعال)
شــفت تهویــه بــرای تهویــه تونلهــا (کــوران هــوا ،تهویــه غیــر فعــال یــا
مکانیکــی یــا فعــال)
شفت متعادل کردن فشار در کنار ایستگاهها (کوران هوا  /تهویه غیر فعال)
دیوارهای جداکننده سکو

راهحلهایــی کــه بــرای تهویــه خط متــروی ناکا انتخاب شــدند ،بر اســاس
اقداماتــی اســت کــه در گــزارش "اقدامــات بــرای کیفیــت هوا" آمده اســت.
اجزای سیستم تهویه که تشریح میشوند عبارتند از:
تهویه فضای سکوی ایستگاه
تهویه تونل خطمترو
تهویه گازهای آتشسوزی برای سکو و تونل
تهویه تونل سرویس (تونل خدماتی و تخلیه اضطراری اضافی کنار تونل اصلی)
(رجوع شود به شکل )2
تهویه هال ورودی و بلیط به صورت جداگانه تشریح میگردند.

شکل  -2نمودار کلی تهویه
راهنما:
 -1شــفت گازهای آتشســوزی و هــوای خروجی -2 ،هــوای ورودی-3 ،پاســاژهای
تونلــی بــرای هــوای تــازه بــه تونلهــای قطــار -4 ،هواکشهــای هــوای ورودی بــه
فضــای ســکو -5 ،هواکــش هــوای خروجــی بــرای تونــل قطــار -6 ،هواکشهــای
گازهــای آتشســوزی بــرای فضــای ســکو -7 ،هواکش بــرای تهویه تونل ســرویس

 -1تهویه عمومی ایستگاهها (تهویه مکانیکی)
سیســتم تهویــه بــرای فضــای ســکوی ایســتگاهها طــوری طراحــی شــده کــه
هــوای مطبوعــی را در داخــل ایســتگاه بــه وجــود بیــاورد بــه طــوری کــه میــزان
آالیندههــا و ذرات معلــق از تونلهــای متــرو بــه مقادیــر خطرنــاک بــرای انســان
نرســند .فضــای ســکوها توســط وارد کــردن هــوا از طریــق ســقف بــاالی ســکو و

شماره  28و  / 1398 / 27فصلنامه شهرهای جهان 37/

خــارج کــردن هــوا از طریــق تونلهــا ،تهویــه میگــردد .سیســتم تهویــه بــر
اســاس هواکشهایــی میباشــد کــه درهــم ســطح بــا ســکونصب شــدهاند و
جریــان هــوا را هدایــت میکننــد .هــوای تــازه خــارج از طریــق تونلهــای
ســرویس بــه داخــل میآیــد و هــوای خروجــی از طریــق تونلهــای متــرو بــه
شــفت تهویــه بــرای خــروج هدایــت میگــردد.
 -2تهویــه تونــل اصلــی متــرو و تونــل ســرویس (کــوران هــوا ،تهویه
غیــر فعــال ،تهویــه مکانیکــی ،تهویــه فعال)
هــوای خروجــی از تونلهــای متــرو در ارتبــاط بــا ایســتگاهها جمــعآوری و
از طریــق شــفتهای مشــترک هــوای خروجــی و گازهــای آتشســوزی ،بــه
خــارج هدایــت میشــوند .هواکشهــای هــوای خروجــی در تونــل ســرویس در
ایســتگاه نصــب شــده انــد.
هــوای جایگزیــن (هــوای خــارج) بــه داخــل تونلهــای متــرو از تونــل ســرویس
از طریــق تونلهــای ارتبــاط دهنــده بیــن ایســتگاهها ،هدایــت میشــود.
جهــت کاهــش تغییــرات فشــار هــوا کــه قطارهــای ورودی و خروجــی تولیــد
مینماینــد ،پاســاژهای مرتبــط بیــن دو تونــل متــرو قبــل و بعــد از ســکوی
ایســتگاه وجــود دارنــد .نقــش پاســاژهای مرتبــط ایجــاد تعــادل ســرعت هــوا در
ســکو و پلههــای برقــی و پلکانهــا میباشــد.
 -3تهویه گازهای آتشسوزی فضای سکو و تونلهای مترو
گازهــای آتشســوزی از فضــای ســکو تخلیــه میشــود و از طریــق کانالهــا
بــه شــفتهای مشــترک هــوای خروجــی و گازهــای آتشســوزی ،کــه بــاالی
ســطح زمیــن قــرار دارنــد ،هدایــت میشــوند .ایــن سیســتم تهویــه را میتــوان
در هنــگام آتشســوزی در تونــل متــرو مــورد اســتفاده قــرار داد.

 -4تونل سرویس
هنگامــی کــه هــوای ورودی در تونــل ســرویس (و تخلیــه اضطــراری) جریــان
دارد ،تونــل تهویــه میگــردد .بــرای انجــام ایــن امــر الزم اســت هواکشهــا در
تونــل ســرویس مســتقر شــوند .هــوای داخــل تونــل ســرویس دارای آالیندههایی
کــه از ترافیــک تونــل میآیــد ،نمیباشــد .هنگامــی کــه ترافیــک تونــل کار نمــی
کنــد ،ممکــن اســت نیــاز بــه تهویــه خــود تونــل ســرویس وجــود داشــته باشــد.
در ایــن وضعیــت میتــوان از دهانههــای تونــل بــرای هدایــت هــوای تونــل
ســرویس بــه بیــرون اســتفاده نمــود.
 -5تامین زمین برای تاسیسات تهویه فضای سکو و تونل مترو
سیســتم تشــریح شــده فــوق نیــاز بــه تامیــن محل در بــاالی ســطح زمیــن دارد
تــا بتــوان در آنجــا بــرج تهویــه بــرای ایســتگاهها و همچنیــن دریچــه هــوای
ورودی و خروجــی بــرای تونــل ســرویس را مســتقر کــرد.
عملکــرد بــرج تهویــه بــرای ایســتگاهها شــامل تهویــه گازهــای آتشســوزی
بــرای ســکو و همچنیــن تهویــه هــوای خروجــی بــرای تونــل متــرو میباشــد.
ســطح مقطــع شــفت حــدود  ۱۲متــر مربــع اســت.
ارتفــاع بــرج بــر طبــق نیــاز ایــن کــه توزیــع مناســبی از هــوای آلــوده خروجــی
تونلهــای متــرو ،بــه دســت بیایــد ،تعییــن میشــود .ایــن مقادیــر بــر اســاس
محاســبات توزیــع هــوا حاصــل میگردنــد .کل ارتفــاع بــرج معمــوالً  3متــر
بــاالی ســطح زمیــن میباشــد ولــی در میــدان "گولمــار" ارتفــاع بــرج  7متــر
اســت زیــرا در نزدیکــی جــاده پرترافیــک قــرار دارد.
بــه منظــور کســب اطمینــان از جریــان هــوای تــازه از طریــق تونــل ســرویس
و بــرای تهویــه آن ،یــک دریچــه مشــترک بــرای هــوای ورودی وخروجــی در
دهانــه تونلهــا نصــب میشــود .ایــن دریچــه طــوری نصــب میگــردد کــه
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لبــه زیریــن آن حــدود  3متــر بــاالی ســطح زمیــن باشــد و مســاحت دریچــه
حــدود  ۳۸متــر مربــع بشــود.
 -6هال بلیط و پلکانها و اتاق فنی
هــال بلیــط بــا فضــای پلکانهــا و ســایر تاسیســات و همچنیــن اتــاق فنــی
در تونــل ســرویس ،هــر یــک دارای سیســتم جداگانــه تهویــه هســتند .ایــن
سیســتمها بــه صــورت سیســتمهای متعــادل بــا هــوای ورودی و خروجــی و
بازیافــت هــوای گــرم بــرای محــدود کــردن اســتفاده از انــرژی گرمایــی ،طراحــی
شــده انــد .سیســتم تهویــه بــرای هــال بلیــط طــوری طراحــی شــده اســت کــه
هــوای مطبوعــی را ایجــاد نمایــد .بــرای هالهــای بلیــط و پلکانهــا و ســایر
فضاهــای مربــوط ،گازهــای آتشســوزی از طریــق دریچههــای دود در ســقف
یــا نمــای ســاختمان و یــا از طریــق دســتگاه تهویــه عمومــی موجــود و از طریــق
ورودیهــا ،تهویــه میگــردد .در جایــی کــه جریــان خــودکار هــوا بــه انــدازه
کافــی وجــود نــدارد ،تهویــه گازهــای آتشســوزی بــه طــور مکانیکــی بــه
کمــک هواکشهــا انجــام میگیــرد.

سایر اقدامات مطالعه شده

اگــر ســکوهای ایســتگاه متــرو بــه دیوارههــای بلنــد جداکننــده مجهــز
شــوند ،مســافران تحــت تاثیــر ذرات معلــق پــی -ام  10قــرار نمیگیرنــد .اگــر
دســتگاههای تهویــه قطارهــای متــرو بــا فیلتــر مجهــز شــوند ،مســافران تحــت
تاثیــر ذرات معلــق کمتــری قــرار میگیرنــد و از ایــن رو در قطارهــا هــوای
بــا کیفیتتــری بــه دســت میآیــد .مدیریــت ســازمان متــرو میتوانــد در
خصــوص نصــب ایــن گونــه فیلترهــا تصمیمگیــری نمایــد .شــفت تهویــه کــه
در طــول تونلهــای متــرو بیــن ایســتگاهها قــرار دارد ،از طــرح تهویــه حــذف

شــده اســت زیــرا ایــن نــوع راه حــل از نظــر صرفهجویــی در هزینههــا ،راه حــل
مناســبی نیســت ،در مســیر عبــور از زیــر آب (دریاچــه) قابــل اجــرا نمــی باشــد
و اثــرات منفــی چش ـمگیری بــر محیــط زیســت منطقــه شــهری "نــاکا" دارد.
سیســتم کمــی متفــاوت دیگــری بــرای تهویــه فضــای ســکوی ایســتگاه نیــز
مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ایــن سیســتم هــوای تــازه در ایســتگاهها بــه
داخــل آورده میشــد و نــه از طریــق تونــل ســرویس و همچنیــن شــفتهای
جداگانــه متعــادل کننــده فشــار میتوانســتند بــدون ایــن کــه الزم باشــد از
هواکشهــا در خــال ماههــای گــرم ســال اســتفاده شــود ،بــه تهویــه فضــای
ســکو کمــک کننــد( .در زمســتان شــفت متعــادل کننــده فشــار بســته میشــد
تــا از ســرد شــدن فضــای ســکو جلوگیــری شــود).
بــرای ســکوهایی کــه در عمــق زیــاد قــرار دارنــد ،تهویــه غیرفعــال کافــی نبــوده
و هواکشهــا الزم میشــد در خــال ماههــای گــرم ســال نیــز روشــن باشــند.
بــرج تهویــه بــا  3عملکــرد مختلــف ،هــم بایــد بــا ارتفــاع زیــاد ســاخته میشــد
زیــرا ایــن عملکردهــا بایــد در ارتفــاع از هــم جــدا میشــدند و هــم ســطح
وســیعی را اشــغال میکردنــد.
بعــد از مشــورت بــا ســایر متخصصیــن ،ایــن راهحــل حــذف گردیــد زیــرا پیــدا
کــردن مــکان مناســب بــرج تهویــه مشــکل بــود و هزینههــای تاسیســات بــه
علــت بــه کارگیــری سیســتم مکانیکــی فعــال افزایــش مییافــت.
Sources:
- Ventilationslösning, Tunnelbana till Nacka och söderort,
Förvaltning för utbyggd tunnelbana,Stockholm, 2017.
- PM Åtgärder För Luftkvalitet, Stockholms Läns Landsting,
Stockholm, 2019.
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هشدار سازمان ملل در مورد رشد شتابان سطح دریاها
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طراحـیساختمـانهای
پـایـدار در جهـــان

DESIGN OF SUSTAINABLE
BUILDINGS IN THE WORLD
گردآورنده:هیئت تحریریه

تغییــرات اقلیمــی هشــدار دهنــده در ســطح جهــان و رو بــه
پایــان رفتــن منابــع تجدیــد ناپذیــر انــرژی ،طراحــی پایــدار
ســاختمانها را اجتنــاب نــا پذیــر نمــوده انــد.
در حــال حاضــر مهندســان معمــار در گوشــه و کنــار دنیــا در طراحــی
ســاختمانهای پایــدار ،کــه حداقــل انــرژی را مصــرف میکننــد و باالتریــن
امتیــاز انــرژی و ســاختمان ســبز را کســب مینماینــد ،رقابــت میکننــد.
طراحـــان مبتکـــر ،ســـاختمان را بـــرای کســـب امتیـــاز بـــاالی سیســـتمهای
گواهـــی پایـــداری معتبـــر ماننـــد لیـــد (Leadership in Energy and
 )Environmental Design- LEEDو بریـــم (Building Research
 )Establishment Environmental Assessment- BREEAMطراحـــی
مینماینـــد .امـــروزه معمـــاری پایـــدار در سراســـر جهـــان رایـــج شـــده اســـت
و تکنولوژیهـــای نویـــن بـــرای پیشـــبرد آن هـــر روزه و شـــتابان در حـــال
توســـعه و تکامـــل اســـت.
در ایــن مقالــه ویژگیهای طراحی ســاختمان " اج" ( )Edgeدر شــهر آمســتردام
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هلنــد را همــراه بــا شــرح مختصــری از فنــون بــه کار گرفتــه شــده در آن جهــت
کاهــش مصــرف انــرژی و ایجــاد محیــط ســالم کاری ،ارائــه میدهیــم.
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ســـاختمان "اج" یکـــی از پایدارتریـــن
ســـاختمانهای اداری جهـــان میباشـــد.
ای ــن س ــاختمان اداری ب ــا مس ــاحت 40.000
مت ــر مرب ــع در منطق ــه تج ــاری " زوی ــداس"
آمســـتردام قـــرار دارد و توســـط مهندســـان
مشـــاوران  PLPمســـتقر در لنـــدن طراحـــی
شـــده اســـت .ســـاختمان دارای  15طبقـــه
اس ــت و ط ــوری طراح ــی ش ــده ک ــه فض ــای
داخل ــی آن ب ــه فض ــای بیرون ــی متص ــل ش ــده
(روا ق) و ی ــک محی ــط کاری ج ــذاب را ایج ــاد
کـــرده اســـت .ایـــن ســـاختمان باالتریـــن
امتیــاز ارزیابــی پایــداری " بریــم " را دریافــت
نمـــوده اســـت .ویژگـــی اصلـــی آن نصـــب
پانله ــای خورش ــیدی در پش ــت ب ــام آن ب ــه
مســـاحت  4100متـــر مربـــع میباشـــد.
رواق گســترده ایــن ســاختمان کــه رو بــه
شــمال اســت ،ســاختمان را سرشــار از نــور
خورشــید میکنــد .روشــنایی
ال – ای -دی ،کــه از طریــق تلفــن همــراه
هوشــمند کنتــرل میگــردد ،بــرای
دفاتــر کار اســتفاده میشــود .ســاختمان
همچنیــن دارای سنســورهای انــدازه
گیــری دمــا و ســطح دی اکســید کربــن
هســتند .عــاوه بــر ایــن ســاختمان دارای
سیســتم برداشــت آب بــاران اســت کــه آب
ذخیــره شــده بــاران را در توالــت و آبیــاری
گیاهــان بــه کار میبــرد.
در مجمــوع بایــد متذکــر شــویم کــه ایــن
ســاختمان عظیــم شیشــهای بــا درجــه
بســیار خــوب پایــداری ،بــا محیــط اطــراف
خــود هماهنگــی مناســبی نــدارد.
Source: aRcH20.
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هشــدار ســازمان ملــل در مــورد
رشــد شــتابان ســطح دریاهــا

UN ALARMING REPORT ON FASTER
RISE OF SEA LEVEL
گرد آورنده :هیئت تحریریه

بعـد از برگزاری کنفرانس فوقالعاده سـازمان ملل دربـاره وضعیت اقلیمی
جهان در مقر سـازمان ملل متحد در نیویورک در سـپتامبر  ،2019گزارش
هشـدار دهنده در خصوص باال آمدن شـتابان سـطح دریاها منتشر شد.
بـر مبنای گزارش سـازمان ملل متحد دربـاره این که
چطـور تغییـرات اقلیمی بـر دریاها و کوههـای یخ در
جهـان اثـر میگـذارد ،وضعیت بدتـر از آن اسـت که
در قبـل گفته شـده اسـت .در اینجا هفـت نکته مهم
این گـزارش ارائه میشـود.

یخها سریعتر آب میشوند

از سال  ۱۹۷۰یخهای قطبی آب شدن در تابستان و زمستان را آغاز کردهاند.
صـد نفـر از پژوهشـگران درگـزارش امسـال سـازمان ملل متحـد میگوینـد هر ده
سـال  ۱۳درصـد یخهـا آب شـدهاند .در سـالهای  ۲۰۰۰آب شـدن یخهـا شـتاب
بیشـتری یافته اسـت .اگر گازهای گلخانهای کاهش نیابند ،شـتاب آب شـدن یخها
در صـد سـال آینـده افزایش خواهـد یافت.

" پرما فروست " در حال آب شدن و آتشسوزی جنگلها

بـر اسـاس گزارش سـازمان ملل متحد ،دمای پرمافروسـت به حداقل خود رسـیده
اسـت .از سـال  ۲۰۰۷دمـای آن  0/3درجـه افزایـش داشـته اسـت .هنگامـی کـه
پوشـش بـرف و پرمافروسـت آب میشـود ،انتظـار میرود تعـداد آتش سـوزیها در
کشـورهای نیم کره شـمالی افزایـش یابد.

باال آمدن سطح آب دریا

انتظـار مـیرود سـطح آب دریاهـا  ۱۵میلـی متـر در اثـر آب شـدن یخها ،بـاال رود.
این پدیده سـبب جاری شـدن سـیالب ،فرسـوده شـدن سـواحل دریا و اختالل در
زندگـی حـدود  ۶۸۰میلیون نفر (حـدود  ۱۰درصد جمعیت جهان) که در سـواحل
دریاهـا زندگـی میکننـد ،میگردد.

Prepared by: Board of Editors

دریاهای گرمتر ،شورتر و کم اکسیژن

دریاهـای جهـان 90درصـد گرمـای اضافـی کـره زمیـن را جذب مینماینـد .گرم
شـدن دریاها از سـالهای  1970آغاز شـده اسـت .گرم شـدن دریاها در سـالهای
 1990دو برابرگردیـده اسـت .دریـا بخـش عمـدهای از کلیـه اکسـیدهای کربـن
متصاعـد شـده در اتمسـفر را میبلعـد .بـا توجـه به ایـن که تولیـد آلـوده کنندهها
توسـط بشـر افزایـش مییابـد ،محتـوای اکسـید کربـن در دریـا نیـز افزایـش پیدا
میکنـد .طبـق گزارش سـازمان ملل متحـد ،حتی میزان اکسـیژن موجـود در دریا
کاهـش مییابـد .تعـداد طوفانهای دریایی شـدید که بـه طور تاریخی هر ده سـال
روی میدهـد ،افزایـش مییابـد و از سـال  ۲۰۵۰انتظـار میرود هر سـاله رخ دهند.

کاهش جنبوجوش زندگی در دریاهای جهان

بــا توجــه بــه ایــن کــه دریاهــا گرمتــر میشــوند ،آب آنهــا شــورتر میشــود و
اکســیژن آنهــا کمتــر میگــردد و از تعــداد حیوانــات و گیاهــان در دریاهــا کاســته
میشــود .از ســوی دیگــر ،جوامعــی کــه زندگــی آنهــا از شــغل ماهگیــری تامیــن
میشــود نیــز آســیب میبینــد.

آسیب به مردم بومی قطبها و مناطق کوهستانی

از اواسـط سـالهای 1900یخهـای در حال آب شـدن و پوشـشهای برفی شـرایط
زندگی مردمی که در مناطق کوهسـتانی و قطب شـمال سـاکن هستند را سختتر
کـرده اسـت .بدتـر شـدن وضعیـت اقلیمـی ،امکانـات ایـن مـردم را بـرای شـکار و
ماهیگیـری کاهش داده اسـت.

چه باید کرد؟

گـزارش سـازمان ملـل متحـد سـناریوهای مختلفـی که بـر اسـاس میـزان کارایی
تصمیمیات سـران کشـورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی اسـت ،ارائه میدهد.
پژوهشـگران توصیـه مینمایند که همگی کشـورها هماهنگ با یکدیگـر و یا برنامه
بلنـد مدت عمل نمایند تا ریسـک تغییرات اقلیمی را بتوان کاهـش داد .توصیههای
پژوهشـگران تلاش در جهـت کاهـش تولیـد گازهای کربـن ،کاهـش فعالیتهای
ماهی گیریهای گسـترده و گسـترش فضای سـبز در کنار سـواحل دریا میباشـد.
همچنیـن توصیههایـی دربـاره آمادگـی شـهروندان در برابـر حـوادث طوفانهـای
شـدید دریایی ،سـاختن دیوارههای حفاظتی در سـواحل آسـیب پذیر ،سیستمهای
هشـداردهنده و برنامههـای تخلیه اضطـراری ارائه شـده اند.
Sources :
- Svenska Dagbladet, 26 September 2019.
-UN Climate Change Summit, New York, 2019.
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Itinera, Condotte & GLF Joint Venture won the tender.

Location / Background / Overview
Sweden

The Storstrøm Bridge connects
Zealand and Falster
Zealand
Zealand

Part of railway line between Central
Europe and Scandinavia

Existing bridge was built in 1937:
• Longest bridge in Europe at the time
• Single track railway
• Repair of the old bridge not feasible

Femern Belt Link

Germany
Femern Belt Link

Germany

Lessons Learned
The most important lessons learned from this project are:
Stakeholder identification
Repeating risk assessment
Communication
IPAT assessment
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THE STORSTROM BRIDGE
By:
- Niels Gottlieb, Project Manager(CONSTRUCION)
- Vibeker Shioler Sorensen, Legal Counsel
(NETLIPSE, OSLO, NOVEMBER 12, 2018)

T

he Storstrom Bridge connects Zealand and Falster in
Denmark and is part of railway line between Central Europe
and Scandinavia. Existing bridge was built in 1937. Repair of
the old bridge was not feasible.

Important Facts
Important facts about the bridge are as follows:
Length: 4.000 m.
Width: 24 m.
2 railway tracks
Passenger trains 200 km/h
2 lane road 80 km/h
Combined pedestrian/cycle path
Construction act: May 2015

Construction start: 2018
Opens: 2022(railway 2023)
Span configuration: concrete box girder, 2 no. navigational
spans 160 m., 45 no. viaduct spans 80 m., Navigational
clearance 26 m.
Budget: 649 million US$
Project Tender
The prequalified and not prequalified joint ventures are shown
below. Itinera, Condotte & GLF Joint Venture won the tender.
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ENVIRONMENTAL ASSESSMENT MODEL OF
TEHRAN’S BUILDINGS
Prepared by: Board of Editors

T

he purpose of design and preparation of the
Environmental Assessment model is to attract public
participation in construction of sustainable buildings with
minimum depreciation and optimum use of resources and
energy.

The consumption of water and heating energy in Tehran is
twice of that of Europe. Accordingly, a sustainable building
construction model is necessary to achieve sustainable
development. The model is implemented by the Environment
and Urban Development Administration of the Municipality of
Tehran and is the first such model developed in this field.
The introduced buildings for environmental assessment are
visited by trained assessors and according to the assigned scores,
are classified in 5 categories:
1- Presentation of certificate and gold plate
2- Presentation of certificate and silver plate
3- Presentation of certificate and bronze plate
4- Presentaton of certificate and installation in the building
5- Presentation of certificate without installation in the building

Source: Environment and Urban Development Administration of the Municipality of Tehran, Tehran, 2019.
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DESIGN OF
SUSTAINABLE
BUILDINGS IN
THE WORLD
Prepared by: Board of Editors

The Edge by PLP Architects is the 40.000
square meter building elected the greenest office
building in the world.
Edge features a remarkable mix of technologies like
passive temperature control and energy efficient
design. It even generates its own electricity. The south
façade is entirely covered with invisible windowlike solar panels. An aquifer thermal energy storage
system has been installed deep down underneath the
soil to power the heating and cooling of the building
when passive ventilation is not sufficient. Rainwater
is collected and used to flush its toilet and irrigate its
green areas.
The workspace is organized around a 15-story atrium
which is the lung of the building, ventilating the
offices. The base of the atrium holds a restaurant, café,
exhibition spaces and conference facilities.
However, this giant glass sculpture does not merge
with its surroundings and is not harmonious with the
rest of the buildings.
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ENGLISH SECTION

KUALA LUMPUR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT PLAN
Prepared by: Board of Editors

K

uala Lumpur is the capital city of Malaysia. Population
of Malaysia is 32.7 million. The population of the City of Kuala
Lumpur is 1.8 million and the population of the Greater Kala
Lumpur Urban Region is 7.9 million (2016). In 1896 the city
became the capital of the Federated Malay States and in 1957
following independence from British colonial rule, the city
became the capital of Malaysia.
Since independence, Kuala Lumpur has experienced many
economic and social changes. Today Kuala Lumpur is a modern
city that attracts many multinational companies to set up
regional hubs. The city has progressed from its past industries
of tin and rubber into other resources like oil and gas. The main
sustainability initiatives in the sustainable development plan are
mentioned below.

Sustainability Initiatives
Eco-mobility
The construction of a mass transit system within the Greater
Kuala Lumpur Klang Valley will reduce congestion and cater
to region’s growing population. Moreover, a fully integrated,
barrier-free and accessible pedestrian network is being
constructed under Safe City Concept, which emphasizes the
use of environmental design and placement of security devices
to minimize potential criminal opportunities.
Revitalizing the River
The River of Life project aims to transform specific areas
within Kuala Lumpur city facing the Klang River into a vibrant
waterfront with high economic and environmental value.
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